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On the evening of Sunday February
20th, the Oktober bookshop and a
building nearby were dynamited by

- sabo\eurs. Botn atts of sabotage aimed
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bui\ding wi\h \he Oktober bookshop \he
e\ectrical mains were smashed and the
people from the electricity firm say it is
a miral;l!l.Jhat the short-circuited cables
did not light a fire. ·
· ·· · ·
The acts of sabotage were carried out
by a gang which has been active in
Tromsø for a long period of time. It is
constituted by well-known neo-nazis
from «Norsk Front» and other brown
elements. Among them is Øivind Lorentzen, a neo-nazi who last year stabbed
and almost killed a youth in broad
daylight in Bodø. Over a long period of
time this gang has carried out
provocations in Tromsø, but the police
have not lifted a finger to investigate
charges filed against them. It is also
clear that the police keep a protective
hand over them in connection with the
sabotage by dynamite. The same
provocateurs, who have attacked anti•
imperialists demonstrating against the
zionist film «Victory in Entebbe», have
been presented in bourgeois papers as
«street heroes» and «ordinary people
who clean up».
In connection with the dynamiting,
the
AKP(m-1)/Tromsø-branch
has
published a press communique establishing the fact that «it is in the interest
of all democratically inclined people to
stop this fascist gang. Only chance has
prevented them from murdering people
with their stabbing, their chains and
their explosives. Do not let them have
any 'next time'. Stop them now! Stop
the · terrorism! Demand complete in-
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Det var s va r e t R aspha l Singh Bal fra
I ndia fikk på Fornebu fly pla ss, da ha n
protesterte mot a t ha ns kone ble i sendt
he im til I ndia etter at de hadde m øt t
hve randre i ti minutter på fly plassen.
Den ras_;, ··I.fl beha.,rtU;· 1 .., ::.:: (let in diske e,'
., .. -,:..arp kont r ast til
hele de'~-~~ «retts »-a ppara te ts a nstrengelser for å finne et s mutthull i
loven for morde r a genten
Sylvia
Rafael. P å mid tside ne i denne a visa
viser vi hvorda n de n å pne r a sis m en fra
na zistene i «Norsk Front» og den norske regjeringsras ismen er to sider a v
samme sak. Ra sphal Singh Ba l fortelle r mer om sitt møte m e d det norske
«de mokratiet». (Foto : Klassekampe~ )

vestigations! Stop the neo-nazis! Ban
'Norsk Front'!»
Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022

-:=======

2
-=--------------------------■ i1!'f!1J;J,J:,IQJ:11L....;.....::::::

____________

Klassekampens fremmedarbeiderutgave
·
·
·
Denne avisa er utgitt av Arbeidernes Kommunist•
•
• ·
·
Parti 1'm-1) 1 Norge. Den er e1 spesialutgave av par•
tiets avis, Klassekampen, som spesielt henven_der
seg til fremmedarbeidere i N?rge. I 1976 ~av v1 u~
to slike prøvenummer av avisa, som blei solgt I
7000 og 6000 eksemplarer. Fra 1977 vil fremmed-

b ·d tgava komme ut annen hver måned, seks
ar e1 eru
v· f d
k
t nlandske
u •e t'I oss
ganger 1· året· I oppdor rer nors
. t'Ie og
å k
b •d til å spre enne avisa,· 1 s nve 1
,
ar_ ~1 ere
om er dårlig og fortelle om hva dere
kritisere det s isa vil i hovedsak komme ut på norsynes er bra. Av
b" k serbo-kroatisk og tyrkisk
1
rd
sk, engelsk, u u, ara ~~daksjonen i Klassekampe~

ZATO BURZOAZIJA MRZI AKP(M-~}

Derfor hater
borgerskapet
A K P(m-1)
Du har ikke vær t fremmedarbeider i Norge
lenge før du blir advart av borgerskapet, av
borgernes aviser og av borgernes løpegutter i Det
norske arbeiderparti, SV og «NKP»: Pass deg for
AKP(m-1) ! Hvorfor hater borgerskapet AKP (m1)?

• .
• ..
•
Niste bili dugo u NorvcskoJ, dok te opomcna burzoaziJa, burzoask e
novinc i sluge burfoaz ijc u 'DNA', 'SV', i 'NKP' cu vati se AKP (m-1 )1
Zasto nmi burzoaz ij a AK P (m-1)?

' Id e fan tom kroz Evropc - fa ntom ko mu nizma. Sve sile u st aroj
Evropi su se uj edi nilc na lov ovo m fa nto mu'. Tako su Marks i Engels
poceli pisa ti knj igu 'Ma nifest ko mu nistickc partije' 1848, godinc.
Burzoazija mrzi AKP (m-1), kao sto svuda i uvek mrzi 'fa nt om
ko munizma', koji prcti nj cn poloz.aj.
·

.
.. . .
ile SAD i SSSR, 1 protJv tmpcrl) ahzma,
tmpcrualtsttck~ _super s •

.. r·

t SIJOTUZma.

kolomJ a ~zmaAK P ( -I) J·e J" cdina part ija koj a brani proletarski inter- lltto sto
m
•
· , · ·.
• ·ect·
.. . . . i ko·a se bort protiv rastzma 1sovtruzma, zaJ tnstvo u
nac1J?_na~aml . J kos naciionalnosti. Optuzimo zabranu uselsjenja i
rad ruckoJ k ast upr
'
.
,
b
•·
. kao rasts
· t t"cko vredanJe.
traienj e vtZc
. .7.a
• ,it evamo za ranu part~e
·1
. l Norsk Fro nt i njene ras1sttcke propaga nd c.
•· k · b ·
.. 1· · k
nov1 1 nacts a
• A KP ( m-1) J'edina parttJa oJa rant soctJa 1st1c u
- . Zat o •sto JC

- Zato sto AKP (m-1) - Ko mu nist icka partija Radnika (marksistleninista) - je rcvolucionarna partija koja vodi bo rbu radnika protiv
iskoriscenja i ug njet avanja .

izgrad nju u Albaniji i u Kini
.
.
•
- • AKP ( -1) J.C(' in a partija koJa postoJ no podrzava oslo- Zato sto JC
m
· ·
·· 1·
·
- t• po krett· u ze m11·am a ko1·e se bore p rot1v
. . 1mpcrua
.
.tzm
. a. 1
bodt•lack
•·
•·
"'·e vlasti zbog ugn1 et 1varga poht1ckth
fastzma.
no rve ,..
0 ptuztmo

- Zato sto AKP (m-1 ) brani kor:iunist icku idcologij u, marksizamleninizam - filozo fij u Mao Ce Tunga, protiv pokusaja falsi fikacijc
bu r:ioa sk ih agenta u ocima rad nickoj klasi.
_ Zato sto AKP (m-1 ) stoji istinito na strani rad nicke klase i nj enih
prijatelja , i zato sto otkriva birokratskih rukovod ioæ sind ikata, i
rukovodioce u partijama DNA, SV i NKP u svom izdein ickom poslu
kao r,ad ni cke izdaj ice.
- Zato sto AKP (m·I) je j cd nina partija koj a 'se bori protiv obe

.
- • •· · · "k
bcgunca iz tih zcmalja.
_ Zato sto AKP (m-1) jc jed ina part ij a koJa o ptuzu1 e stJorusttc u
•
IzracI, 1· k01a
· po drz" ava borbu palestinskog naroda za slobodu
d rzavu
Palcstinu pod rukovodstvu oslob<idilackog fronta PLO. .
_ AK P (m·l) je partija radnicke klase u NorveskoJ. P?ch u grup no
· parl!J"sk·e po li t ·k
stud1·ra n1e
i c. Bud1' c"lan AKP (m-1 .) t elan
.. medu.
narod nog ko munistickog pokreta. Radnicka k lasa 1 part1Ja trcbaJu
tcbc.

«Et spøkelse er på ferde i Europa - kommunismens spøkelse. Alle makter i det ga mle
Europa har sluttet seg sammen til en hellig klapp. jakt på dette spøkelset» - slik innledet Marx og
Engels «Det kommunistiske manifest» i 1848.
Borgerskapet hater AKP(m-1) som de overalt og
alltid - hater kommunismens «spøkelse» - som
varsler deres egen undergang.
- Fordi AKP(m-1) eller Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene ) er et rev olusjonært parti som stiller seg i spissen for arbeiderklassens kamp mot utbytting og undertrykking.
Senin y abanc1 bir iilkeclen i $c;:i olarak geli$inle birlikte,
- Fordi AKP(m-1) forsvarer den kommuijurjuva gazet~Jeri, Burjuv~n koi;an. ki:ipekleri, bunlar ki,
.. nistiske teorien, marxismen-lenini$men-_M ao TseNorvec;: i$ c;:i partisi (Det Norsk Arbe1drparti) Sosaulist
tungs tenkning, mot alle forsøk fra borgerskapets
bemokratik Parti (SV) ve Norvec;: Kominist Partisi (NKP)
agenter i arbeiderbevegelsen på å forfalske og
hemen sana ihtarda bulunmaktad1rlar: AKP ( m-l)'ye k~1
ufarliggjøre den.
.
dikkatli ol' Neden burjuva AKP (m-l)'den bu k adar ne fret
- Fordi AKP(m-1) konsekvent stempler de
etmektedir?
falske «arbeiderlederne» i fagforeningsbyråkra'Biitiin Avrupa iizerinde bir hayalet gezinmekteclir-Kominist
tiet og lederne i partier som DNA, SV og «NKP» · heyyulasi. thtiyar A vrupanm biitiin kuvvetleri bu hayalete
som klasseforrædere.
kar$! birle$mi$ bulunuyorlar.'
- Fordi AKP(m-1) er det eneste partiet som
- 'Bu anlam ic;:inde Marx ve Enge ls, 'Komunist Menifesto reiser kamp mot begge de imperialistiske supersunu' 1848 y1lmda diinya halkina sundular. Burjuva,
maktene, USA og Sovjet, og mot all imperialisme,
AkP (m-l)'den nefret etmektedir. Her yercle oldugu gibi ve
kolonialisme og sionisme.
kominist 'Hayaletinden' nefret ettikleri gibi . Tabi kendi son- Fordi AKP(m-1) er det eneste partiet som
larl.Ill gi:isteren bir ihtar_oldugu ic;:in.
forsvarer den proletariske internasjonalismen og
- Qiinkii, AKP (m-1) veya, ii; c;:i kominist partisi (Marxistkjemper mot all rasisme og sjåvinisme, for enhe!
Leninist) i$c;:i smifmm istismar ve bask1 altma a hnmasina
i arbeiderklassen på tvers av nasjonaliteter. V1
fordømmer innvandringsstoppen og visum- · k~1 oldugundand1r.
- Qiinkii, AKP (m-1) kom1mst teoriyi mutlak bic;:imde
tvangen som rasistiske overgrep. Vi krever forsavunur, MarxIZm-Leninizm-Mao Tse Tung dii~iincesini,
bud mot nynazistenes parti, Norsk Front og deres
Burjuvadan gelen ve i$c;:i hareketi (i$c;:i sendiklar1) ic;:ine
rasistiske propaganda.
burjuva ajanlarmm sahtekarhklarm1 meydana c;:ikart1p ve
- Fordi AKP(m-1) er det eneste partiet som
onlan di$siz b1rakt1g-mdandrr.
forsvarer den sosialistiske oppbygginga i Folkets
- Qiinkii, AKP (m-1) neticede, sihte '1i;c;i liderlerinin'
Albania og Folkets Kina.
iistiine damgasm1 vunnakta, bunlarki, genellikle i$c;:i sendik- Fordi AKP(m-1) er det eneste partiet som
alari biirokratlan arasinda, DNP liderliklerinde bu-!;unmakta, u
konsekvent støtter frigjøringsbevegelsene i andre
Ayr1ca SV ve NKP'lerde i$c;:i smifi hainleri olanH· • .
land som kjemper mot imperialisme og fascisme.
----------------,------· ---,,_~~Vi fordømmer norske myndigheters trakassering
av politiske flyktninger fra disse landene.
- Fordi AKP(m-1) er det eneste partiet som
fordømmer sioniststaten Israel og støtter det
palestinske folkets kamp for et fritt Palestina, under frigjøringsfronten, PLOs ledelse.
- AKP(m-1) er arbeiderklassens parti i Norge.
Bli med på en studiesirkel om partiets politikk.
Slutt opp om AKP (m-1) og den internasjonale
kommunistiske bevegelsen. Arbeiderklassen og
partiet trenger deg.

A ~U SEBERLERQEN 0T0RU
P(M-L)'DEN EDIYOR
etmi$ oldugundandir.
- Qiinkii, AKP (m-1) emperyalizme, .miist-emlekecilig_~
'sionizme ve super kuvvet olan Amerika birle$1k devletlen
ile Sovyetler emperalizmine kar$! miicadele veren tek p arti
olu$undand1r.
- Qiinkii, AKP · (m-1) ploreter enternasyonalizmi tek
savunan, 1rkc;:1hga $i:ivenizme k~1 durarak, biitiin iilkelerin
i$c;:ilerinin birle$mesinc c;:al.t$an tek parti oldugundand1r.
Biz yabanc1 i $c;:ileri durcluran muhaceret kanununa ve viza
mecburiyetine• k~1y1z. Biz bu uygulamalar1 1rkc;:1ltk olarak
nitelendiriyoruz . Biz Norvec;: Cephesi adh1 Nazi partisini n
ve yapt1g1 rrkc;:1 propagandanm yasaklanmas1ru istiyoruz.
- Qiinkii , AKP (m-1) Qin de v e Arnavutluk ta sosya lizmin
in$iasm1 savunan tek parti oldugundand1r.
- Qiinkii , AKP (m-1) Emperyalizme ve Fa$izme kar$I
kurtu11.1$ savu$larm1 veren halklara yard1m eden tek parti
oldug-undandrr. Norve9 resmi makamlanrun bu gibi iilke·
lerden gelen siyasi miiltecilere k~1 t.atbik ettigi tefkif politikasm1 nefretle mahkiim ecliyoruz .
- Oi!nkii, AKP (m-1) tsrail ve Sionizmi mahkiim eden ve
Filistin• halkmm hiir Filistinin kurtuh.1$U ic;:in te$kilatlandll''.
d1g-1 Kurtulu$ cephesi ile POL liderligjni destekliyen tek
parti olu$undandrr.
- AKP (m-1) Norvec;:te c;:ah$an i$<;ilerin partisidir. Parti nin
politikasi hakkmda inæleme c;evrelerine dahil ol. AKP
oiEnternasyonal Kominist hareketine kat1l. li;c;i SI.n1f1 ve
torrtisinin sana ihtiyac1 vardu-.
kt!:r-:__ _ _ _ _.....:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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Mens hele det norske
,iretts»-apparatet settes
på ende for å finne et
smutthull i loven for
morderagenten Sylvia
Rafael, har en indisk
kvinne som er gift med
en indiå arbeider i Norge

ennå ikke fått annet enn
tre måneders «turist».
visum til landet. Nazipartiets •Norsk Front>•s
åpne rasisme og Nordlis
regjeringsrasisme er to
sider av samme sak.
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That's why the Bourgeoisie
hates the AKP(m-1)
You have not Iong been a
foreign worker in ~orw?-Y
before the bourgois1e, its
newspapers and running dogs
- the Norwegian 1,abor Party
(DNA) the «Socialistl> Left
Party '(SV) and the «Nor·
· n communlst Party»
wegia
.
«Be
(«NKP»)
warn you.
h
he AKP(m-1)». W y
t
f
ful
care
o
,
hate the
does the bourgeo1sie
t
Workers' Communist Par y
(marxist-leninists)?
tre
is
a
spee
«There
the com·
throughout Euro~J-powers in
munlst spee tre.
· n a holy
Old Europe join for~es • ectre».
alllance against th1s
Engels
Til.is Is how Marx f:l~sto of the
lntroduced the Mani! S48 The
Communist Party iJl;KP(m-1)
bourgolsle hat.ed the
ywhere
as It always and ever f com ·
has hat.ed the «spectr::~1on of
munism, as a pre m
thelr own llquldatlon:
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THE PICTURE: Comrade Pål Steigan held a speech reiating
experiences gathered by the recent AKP(m-1) delegation to
China. (Photo: Klassekampen)

Enthusiastic
Meeting in Oslo
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AKP(m-1) 4 YEARS OLD:

_ Because the Worke_rs'
Communist Party (Marx1StLeninist) _ AKP(m-1) - I~ a
revolutionary party wh1ch
Iaces i tself at the van of the
~troggle of th? "'.orking class
against explo1tation and op·
pression.
øecause the AKP(m-1)
~ ds conununist theory,
de en. m Leninlsm-Mao TsetMarx1s ·
11 t
n
Thought, against a °: ·
ts by bourgeois agents m
P
kers' movement to
the wor .
d render It
falsifY 1t an
toothless.
the AKP(m-1)
- Because
ds the fake
conslsten:IY d~;:,~ In the trade
«w_orker u::aucracy, and SV,
union b NKP» party Jeaders
oNA and«
ascJass traltors.
.
cause the AKP(m•I) Is
- Be
rty to raise stroggle
the onlY pa

'te/!:

agains_t thl!, imperialist superpowers the US and the USSR,
and against all imperialism,
colonialism and zlonism .
- Because the AKP(m-1) is
the only party to defend
proletarian internationalism,
and to fight all mcism and
chauvinlsm, to unite the
worklng class regardless of
ns.tionality. We condemn the
ban against immigration and
restrlctions on visas as racist
attacks. We demand the ba n of
the neo-nazi party «Norsk
Front»
and
their
mclst
propaganda.

- Because the AKP(m-1) Is
the only party t-0 defend
sociallst
construction
In
People's Albania and People's
China.
- Because the AKP(m-1) Is
the only party to conslstently

support libemtion movements
in other countries fighting
against
imperialism
and
fascism. We condemn the persecutioi;i by Norwegian a~thorities of polltlcal refugees from
those countries.

- Because t he AKP(m-1) is
the only party to condemn the
zionist state of Israel and to
support the struggle of the
Palestinian people for a free
l'alcstine under the leadership
of the llbera.tion front, the
PLO.
- The AKP(m-1) Is Ute party of the working class in Norway. Join a study slrcle to
learn more about the party line.
Joln the AKP(m-1) and the In•
ternatlonal co,mmunlst movcment. The worklng class and
the party need you !

China, saying that China sup«This meeting has shown
that loya lty, the spirit of
ports US imperialism against
sacrifiee a nd enthus iasm for
Soviet
social-imperialism.
the AKP(m-1 ) are great. This
Steigan de nounccd this as illis what we mus t keep with us
intentioned a bsurdities, poinwhen wc re turn to our daily
ting out that China has an entirely correct a nalysis of the
tasks in class struggle.»
threat of both superpowers
These words summed up
against the peoples of the
the meeting in Oslo last Monworld and of the fact that
day to cele brate the fourth
·anniversary of the establishwhile the US regresses, the
ment of the AKP(m-1), on
USSR is on the offensive and
stands as the most proba ble
Februa ry 18th, 1973. The
instigator of a new world
m eeting filled the great ha ll
war.
in Folkets Hus to capacity,
with 1300 enthusiastic parSteigan concluded by pointicipants.
ting our tha.t the current
Besides the main speech by
situation
in China. is ex.Sverre Knutsen a nd the
cellent, Under the lca dership
speech by AKP(m -1) chairof comrade Hua Kuo.-lcng the
ma·n Pål Steigan, the pro'.
people and party of China
gram consisted of a prologue
will
continue their victorious
by
Kjersti
Ericsson,
advancc, and these victories
«AKP(m-1) four years old»,
will at the same time be vicseveral songs sung by the e ntories for us in Norway.
tire assembly unde r the
guidance of the group «Stein
og Jord» (Stones and Earth),
songs by the Red Choir, and
Sverre Knutsen held the
bya group s pecially gathered
main speech, He spoke of the
for the occasion. Asbjørn
advances of the AKP (m-1) in
Elden r ead his own poems,
the four years since the estafrom the daily life of the
blishment of the party . The
working class,
pa rty's 2nd congress stated
Enthusiasm
for
the
that the situation in the party
AKP(m-1) was shown on
and in class struggle is good ,
several occasions by chants
said Knutse n, a nd pointed out
of «Long live the AKP(m-1)»
the importance o( the new
and by the 28.000 kroner _ party program. He emcollected at the meeting for
phasized the necessity of
the party.
struggling a gainst modern
AKP(m-1) cha irman Pål
revisionis m and s howed conSteigan bad just r e turncd
cretely
that
mode rn
from a visit to China, and
revisionists are traitors to
rela.ted his conversations
the working class on a ll imwith CPC central committee
portant
issues.
Knutsen
chairman comrade Hua Kuoshowed bow the AKP(m-1)
feng, cmphasizing the complays a Ieading role in class
mon platform of the AKP(m•
struggle, in the struggle for
I) and the CPC and their
international solidarity, and
mutual support. He told of
in the struggle to defend Northe
successful
struggle
way · from the threat of the
against the «gang of four», a
two imperialist superpowers,
small group of bourgeois
and especially against Soviet
reactionary careerists who
social-imperialism. He rea fbad tried to take over state
firmed the pa rty 's unrescrpower and lend China down
ved support to the soeialist
the road to capi talism .
countries, the Communist
Ste igan m e ntioned that the
Party of China and the Partv
bourgeoisie tries to slander
of Labor of Alba nia.
•

Klassekampen avisa til AKP(m-1)
Klassekampen er avisa til
Arbeidernes
Kommunistparti (marxist-leninistene) :
Den kommer ut to ganger I
uka. Fra I. april blir Klassekampen dagsavis. Den vil
komme ut 6 dager I uka, med
8 sider hver dag, bortsett fra
onsdag, da den blir på 16
sider.
·
Klassekampens fremmed •
arbeiderutgave vil komme ut
6 J,,"llnger I i\ret.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022

Klassekampen gir også ut
el lyda.,·ls for blinde og svak•
synte.
Abonnementsprisene
på
dagsavisa bllr: -&00 kroner pr.
år. 200 pr. halvår, 100 kr. pr.
kvartal (3 mndr.) og 34 kr,
for en måned.
Postndressa til Klasse•
kampen e r: Klassekampen,
boks 20i6 Grilnc'rløkka,, Oslo
li. Klassekampen har kontor l
Øvrcgate 7. Tlf.: (02)6'7-&990.

__________.:::::.----------:====

_4__________________________.:◄ ,·fll~;u~,a~;•L

BORBENI
DAN
ZENA8. MARY

11910 beslutta en internasjonal sosialistisk kvinnekongress å gjøre 8. mars til kvinnenes kampdag. Siden da har kvinner og menn
verden over brukt dagen til å demonstrere mot all undertrykking
av kvinnene, og samle støtte for kvinnenes krav.
I år blir det demonstrasjonstog og moter over hele Norge. Blant
de viktigste sakene er kravet om at kvinner skal ha rett til arbeid,
og at det skal være nok daghjemsplasser og gratis daghjem for barna.
Vi vil kjempe mot all kvinneundertrykking, mot diskriminering
og kvinneforakt i alle former. Men den okonomisk,e stillinga kvinnene har, er grunnlaget for all annen kvinneundertrykking. Bare
ved å delta i arbeidslivet på linje med mennene, kan vi bryte med
selve grunnlaget for undertrykkinga. Derfor er kravet om rett til
arbeid så viktig. Men virkelig rett til arbeid er umulig under
kapitalismen. Bare sosialismen kan sikre kvinnene full frigjøring.
Kvinneundertrykkinga tjener utbytterklassene og imperialistene. Hvordan kunne frigjøringsbevegelsene ha seiret i Vietnam
og Kambodsja om ikke kvinnen deltok i kampen side om side
med mennene? Hvem ville tjene på at de palestinske kvinnene
overlot kampen for et fritt Palestina til mennene?
Kampen mot kvinneundertrykking er en viktig del av verdens
folks kamp for frigjøring. Bli med i ·denne kampen 8. mars. Bli
med .på demonstrasjoner eller moter, og ta familie og venner med deg.
Til demonstrasjonstoget 8. mars har 8. marskomiteen i Oslo
vedtatt disse underparolene for fremmedarbeiderkvinner:

UTENLANDSKE OG NORSKE KVINNER - STÅ SAMMEN I KAMPEN
OPPHEV INNVANDRINGSSTOPPEN - LIK ADGANGSRETT FOR ALLE
KAMP MOT ALL DISKRIMINERING AV FREMMEDARBEIDERNE
OSW KOMMUNES BOLIGPOLITIKK HINDRER FAMILIEGJENFORENING
MER MORSMÅLSUNDERVISNING TIL VÅRE BARN
RESPEKT FOR VÅR KULTUR OG TRO

March8thIn 1910 an international
socialist
women's
congress ·
decided to make March 8th
women's day of struggle. Since
then, women and men a ll over
the world have used the day to ,
demonstrate against all oppress\on of women, and to
muster support for women's
demands.
This year there wlll be demonstrations and meetings a ll over
Norway. Matters of importance
are demands such as women's
rtght to work, and sufficient and
free day nurse ries for children.
We will fight against all oppression of women, against all
forms of contempt and discriminatlon of women. But the
basis for all other forms of oppression of women is their
economic posltion. To abollsh
the basis of oppresslon we must
take part In labor on a par wilh
men. That is why women's right .

to work is such an important
demand. Bul true right to work
is impossible under capitalism.
Only s ocialism can ensure the
full liberation of women.
The March 8th Committee in
Oslo has adopted these complementary slogans for immigrant worklng women in the
March 8th demonstration :
• FOREIGN
AND
NORWEGIAN WOMEN - STAND
TOGETHER
IN
THE
STRUGGLE
• REPEAL THE BAN AGAINST IMMIGRATION - EQUAL
ENTRY RIGHTS FOR ALL
• FIGHT AGAINST DISCRIMINATION
OF
FOREIGN
WORKERS
• OSLO'S HOUSING POLICY
PREVENTS FAMILIES FROM
BEING REUNITED
• MORE
EDUCATION
IN
THElR MOTHER TONGUE
FOR OUR CHILDREN
• RESPECT OUR CULTURE
ANDFAITH .

DUN
Diinya
kadmlan
Sosyalalit
kongresi 1910. da 8 Ma rt'1
diinya kadmlan miicadele gtinii
olarak kabul etti. 0 giinden bu
yana, her y1l, biitiin diinyada
Kadm ve Erkekler, bu giinii bu
manacl,jl
kutlam1"1ar,
kadm
haklar1 talepleri ic;in yiiriiyii"ler
tertiplemii,ler, kadmfu.ra yap1lan
bask1lan protesto e trni"lerdir.
Bu ytlda, biitiin Norvec; te bir c;ok
toplant1lar
yaptlacak,
bir
protesto yiiriiyii'>ii tertiplene cek tir" Taleplerin ic;inde en miinimi
kadmlarm c;al!.,ma hakk1 oldugu,
c;al1"ttklarmda c;ocuklanrun bak·
1mu11 sij::hyacak iicretsiz baktm
yerleri ile bak1c1larm t emin edilmesi iizerine olarud1r.
Biz kadmlara kar'>t tatbik edilen
biitiin bask1lara ve kad1m her
c;e~t kiic;iik ve e~tsiz duruma
sokan · dayraru"lara,
bilhaSSl
oteki haksizltk larm temeli ni te'>·
kil eden, ekonomik e.,itsizlige

••

INLARI MUCADELE
U 8. MART
kar"1yiz. Kadmm, erkekle e'>it
'>ekilde c;al!Jima hayatma att·
yabilme hakk1yla bask1y1 ortadan kaldll'abiliriz. Bu sebebten
dolay1, kadmm c;ah~abilmesi
hakkmdaki
talep
miihimdir .
FAkat, kadmm gerc;ek c;al!~ma
hakkt, kapitalist diizen ic;inde
miimkiin degildir. Yalruz sosyalizm
kadmlara
teminath
kurtuh.!Jlu ge~rebilir.
Kadmlara yaptlan bask1lardan,
istismarc1 smlflar ve kapitalizm
istifade etmektedir.
Ej::er,
kadmlar
erkeklerin
yanmda Viet Nam ve Kambodta
da kurtulu~ miicadelesine dahil
olmasalard1, buralarda zafer naSII
saj::lanabilinirdi? Eger , Filistin
kadmlan, miicadelevi valmz erkeklere bll'aksilar; neticeden kim
istifade ederdi?
Kadmlara kar~1 tatbik edilen
bask1Iara kar.p durmak, diinya
kurtulu~
hareketi ic;in c;ok

miihlmdir. 8 Martta bu harekete
dahil ol. Toplanttlara katt! Protesto
.yiiriiyii~iinde
bulun.
Arkada"larmla
aile
efrad1ru
beraberinde getir.
8 Mart yiiriiyii'>iinde kullanmalan
ic;in, 8 Mart komitesi, yabanc1
ii,,;i kadmlar i,;in ~~ag,daki
sologanlan tespit etmi~ bulunuyor.
- Yabanc1 ve Norvec; kad1nlan •
Miicadelede dayam~ma ic; inde
olunuz!
Yabanc1 i'><;i
durdurma
kanunu
kalksin-herkese s e'>it
girme hakk1 tarunsm!
- Yabanc1 i~c;ilere tatbik edilen
e~itsizlikler kalksm!
Oslo
komiiniiniin
iskan
politik ast ailelerin birle~mesini
engelliyor!
- <;:ocuklunm1z ic;in daha fazla
ana di! oj::retimi !
Kiilfiirlerimize
ve
inanc;lanm1za hiirmet ediniz !

U J910 god i ne, medunarodni socijalisticki kongres iena jc rcsio da 8.
mart bude borbeni dan zena. Ot t:xla
su zenc i muskarci po cclom svetu
upotrebili taj dan da demonstriraju
protiv ugnjetavanja zena, i za
skupljanjc pomoc za zahtcve iene.
I ave godinc bice dcmonstracije i
po
c"ioj
Norvcskoj.
sastanke
Najvafoije zahteve su: Pravo na rad za
sve zene. Da bude do sta i besplatnih
deckih gradina za sva deca. Hocemo
se boriti protic sva ugnjetavanja i discriminacije.Samo aka mozemo
ucestvovati u ravnopravnom radu sa
muskarcima, moiemo srusiti temeij
ugj etavanja zena. Zato jc zahtev
pravo na rad vazan.
A stvamo pravo na rad nije mogce
dok postoji kapitalizam. Samo
socijalizam moze osigureti potpuno
oslobodenje zena.
Ugnjctavanjc zcna sluzi interese
but:ioazije i imperijalista. Kako bi
oslobodilacki pokret u Viet Namu i'
U Kambodi.u uspcli bez ucestvovanja
zcna? Ko bi imao inter esc od toga da
palestinske zcne ne bi ucestvovale u
borbu za slobodu Palestine?
Borba protiv ugnjetavanja zcna je
vaian deo borbe za slogodu na svetu.
Podi U · ovu borbu 8. marta. Pod i na
sastankc_ i dcmonstracije! Povedi
dicu i drugovi! Komitct 8. marta u
Oslu j e izabrao slcd ccc parole za
zenc stranih radnika:
- Norveskc i stranc zene - jedinstvo
u borbi!
- Rasturiti zabranu useljivanja - ista
prava za svih!
- Borba protiv diskriminacije stranih
radnika!
- Oslo komuna diskriminira porodice
stranih radnika kad jc rec o
stanovima!
- Vise materinsko jezika u ~kali za
nasu dccu!
- Po~tovanje za nasu kulturu i veru!

AVSKY MOT SIONISTENES Zionists' «Victory in
«Seier i Entebbe» ~.•I!~~~!t !!!t.!"~J~ Disgust

Oen sionistiske propagandafilmen «Seler i Ent.ebbe» har
hatt verdenspremiere i Norge.
Valget av Norge sammen med
rasiststaten Sør-Afrika (Azania) for verdenspremieren,
fort.eller for a ll verden hvem
sionistene regner som sine venner og støtter.
Men propagandafilmen er
blitt møtt med avsky. Med
Palestina.komiteen i spissen,
har anti-Imperialister og venner av det palestinske folket
demonstrert mot visninga og
spredt løpesedler mot sionistløgnene utafor klnoene. I Mo I
Rana måtte forestillinga avlyses fordi filmen var blitt
stjålet.
«Seier I Entebbe» handler
om
den
Israelske
pirataksjonen mot Entebbe, fly.
plassen i Uganda den 4. jull l
fjor. Bakgrunnen for aksjonen
var at 7 flykaprere landa på fly
plassen med 1()0 passasjerer
fra Israel. Sionistene brukte
dette som påskudd til væpna
aksjon mot flyplassen, der
minst et tjuetall soldater fra
Uganda ble drept sammen
med kaprerne og tre av
gislene.

«Seier i Entebbe» er en
propagandafilm for sionistisk
terror,
for okkupantstaten
Israels rett til væpna aksjon
mot alle andre la nd. Filme n er
rasistisk propaganda. Nettopp
fordi Entebbe-aksjonen va r
retta mot en afrikansk stal, ble
drapene på de minst tjue soldatene sett på som en småting
av de borgerlige norske
avisene.
FORBY SIONISTFILMEN !
Krave t fra anti-Imperialister
og venner av det palestinske
folket har vært klart : Forby
sionistfilmen
a vvls all
rasistisk propaganda!
Filmen er blitt møtt med
demonstrasjoner både utafor
og inne l kinolokalene der den
har vært forsøkt vist. Demonstrantene ·er blitt angrepet av
poll ti, som har hatt god hjelp
av norske nynazister og reaksjonære.
I Trondheim ble 16 personer
arrestert da de deltok l demonstrasjoner mot filmen.
I
Bergen ble demonstrant'!ne
angrepet av nynazister som ble
beskytta av politiet. I Oslo
deltok 600 I demonstrasjonen
på verdenspremieren, og det

har også seinere vært flere
demonstrasjoner
utafor
kinoe ne der filmen er blitt vist.
I Mo i Rana var filmen satt
opp på kinoen, og skulle også
vises for skoleungdommer på
en spesiell forestilling. Men
slik gikk det ikke .
Utafor kinoen stilte Antiimperialistisk komite for den
3.verden seg I spissen for en
de monstrasjon mot Himen. Det
ble delt ut løpesedler, diskutert
med folk og ropt slagord. Da
forestillinga skulle begynne,
viste det seg at filmen var
stjålet, sporløst forsvunnet. .
Istedet måtte kinosjefen sette
opp filmen «Præriens lovløse»,
og rasistfilmen ble aldrt vist l Mo.
Rasistregimet l Azania (Sør.
Afrika) har vært like raskt ule
med å selte opp Entebbefllmen som Norge. Men også
her er filmen blitt møtt med
kraftig motstand. Ifølge den
franske
kommunistavisa
l'Humanlte
Rouge,
ble
premlereklnoen I hovedstaden
Pretoria stukket i brann. I en
annen større by, Bloemfonteln,
har en kopl av filmen rett og
slett «forsvunnet», akkurat
som I Mol Rana.

«Victory in Entebbe» has had its
world premiere in Norway. The'
choice of Norway along wlth the
racist state South Africa for the
world premiere proclalms to the
world whom the zlonists consider to be their friends and supporters.
But the propaganda film has
been met with dlsgust. Headed
by the Palestina Comlttee, antiimperial!sts and frlends of the
people of Palest!ne have demonstrated against the showlng and
spread pamphlets refutlng the
zlonlst lies outside the cinema.
At Mo i Rana the show had to be
cancelled because the film Itself
had been stolen.
«Victory in Entebbe» Is about
the Israell plrate action against
Entebbe, the airport in Uganda
on the 4th of July last year. Prevlously, 7 hijackers h_a d taken
down at the airport wlth a hundred passengers from Israel.
The zlonlsts caught on to lhls as
a reason for arm ed action agalnsl the airport, where at !east
same twenty s oldiers from
Uganda where killed along with
the hijackers and three of the
hostages.
«Victory In Entebbe» Is a
propaganda show for zlonlst

cupant state Israel to execute
armed actions against other
countrles. The very fact that the
action of Entebbe was dlrected
against an African state made
the
bourgeois
No~egian
new spapers regard the killlng of
at a minimum twenty soldiers as
tt
a sma11 rna er.
BAN T:J:..:,f0NIST
1

The
demand
of
antiimperiallsts and frlends of the
Palestinian people has been
plain: Ban the zlon1st film _
reject all racist propaganda!
The film has been met b
demonstratlons both inside an~
outslde showrooms where a
replay has been attem ted
Those partlcipatlng have tee~
attacked
by
the
li
wholeh rt dl
po ce,
N
ea e Y supported by
orweglan neofascists and reac
tlonarles.
·
In T nd
16
people were
t ro heim
~rreS ed whlle part!cipating in
tr
r emonS atlons against the film

~ ~ergen particlpators were at:
po~i ed by neofascists receivlng
ce protectton. In Oslo 600
~t~t~~a~~~he ~or~~e demon.
premiere,
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and several demonstratlons outside the showrooms where the
film has been shown on have
followed. At Mo i Rana the film
~as scheduled at the cinema a,nd
h w~s meant to have a special
:t ~~n~f~~~i~h~~:kchildren. But
Outside th ~
e that .
e cmema the Antlimperialist Com!ltee' for the
Third World headed a demonsthlrattsion against the film. PamP e
were dlstrlbuted, people
were stopped for dlscussions and
slogans were shouted. When the
show was about to begin, the
film turned out to have vanished
Without trace. It was stolen. Instead, the cinema manager had
to put on the film «Lawless men
of the Pralrie», and the racist
film was never shown at Mo.
The racist regime in Azania
(So_uth Africa) have been as
k
qwc as Norway about putting
on the Entebb fil
e m. But the film
has been met wi th powerful oprisitlon here, too. Accordlng to
e French communlst n ewsp~per l'Humanlte Rouge the
cmema for the first 'n1ght
showing in Pretoria was set on
fire. In another fairly blg town,
Bloemfontein, a copy of the film
~; 5 lmply «vanished», as at
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Ent.ebbe film In Oslo
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·Pales tine Comlttee In Norway arranged the
demonstratlon (photo: Class Struggled).

BREV FRA EN
FREMMEDARBEIDER ·

I mangel på egen arbeidskraft har Norge
i de siste 6 - 7 år importert flere tusen
menn i sin beste alder fra fattige land i den
trndje verden. .
Noen kom hit
Jeg vil få fortelle deg hvilke
boligforhold v i utlendinger
som jobber på Spigerverket i
Oslo blir tilbudt. Der e r et
hybelhus hvor ca 50 ullendinger bor. Standarden er forholdsvis bra, selv om 10 personer må dele WC, bad og
kjøkke_n. Det som gjør livet
nesten uutholdelig for oss som
bor der, og som har tvunget
meg til å flytte , er vaktmesterens personforfølgelse. J eg
vil påstå a t han er rasistisk og
sjåvinistisk. Som alle må forstå, har også vi som e r ullendinger behov for å omgås andre mennesker og å ha besøk
av venner. både av han- og
hunkjønn . Den sistnevnte kategori faller tydeligvis vaklmesteren tungt for brystet.
Hør bare : En gang så han at
jeg hadde min venninne på
besøk. E tterpå passet han meg
opp da jeg kom fra jobb, og fortalte meg rasende at norske
jenter som er sammen med utlendinge r er HORER, og a t de
ikke er ORDENTLIGE NORDMENN, men avkom etter
tysker e! Han sa også a t a lle utlendinger er GRISER. og at de
kunne «pelle seg ut av Norge».
Slike episoder er dagligdagse
ved Spigerverkets hybelhus.
Senest l går ble min kamerat
a ntastet igjen fordi han ha dde
sin venninne på besøk. Han ble
utskjelt med de verste skjellsord og vaktmesteren sparket
ham regelrett på kroppen. Vitner kan også bekrefte dette. To
ganger har jeg selv prøvd å
snakke ham til fornuft, m en
det er nytteløst. I min fortvile lse har jeg flere ganger
gått til Spigerverkets Sosial.
kontor og s pur t om hjelp. Der
er det ingen hjelp å få , de
nekter åta affære .
RASISME FRA
VAKTMll:STER
Vaktmesterens uttalelser og
antastelse av oss er som a lle
vil forstå rasistiske, og slikt
må ikke få gå upåakte t h en slik

p.g.a. politisk forfolgelse i sitt hjemland,

andre kom primært for å søke arbeid, da
det som kjent finnes stor arbeidsløshet i de
fattige land.

a t han kan få fortsette å utøve
sitt maktbegjær overfor oss .
Nordmenn sier at Norge e r et
demok ratisk land, og at dere
har en paragraf i Grunnloven
mot diskriminering på grunn
av hudfarge, religion og
politisk oppfatning. Nå må
den ne paragrafen tas i bruk
overfor denne personen! Vi vil
ikke lenger finne oss i slik behandling!
Med hvilken rett kan ha n
også påstå at jenter som e r
sammen med utlendinger er
horer og avkom etter· tyskere?
Det må vel være mange jenter
i Nor ge som reagerer på de nne
uttalelsen og som nekter å bli
plassert i en slik kategori?
«FR El.\lMEDARBEIOER»
- ET SKJ E LLSORD
Dette er det mest graverende eksempel på rasisme
som jeg personlig har møtt i
Norge . Mange andre har verre
eksempler. Det er mange ydmykelser man m å finne seg i
når man får "J,-em m ecla,-bcider" s templet på seg. Det
vir ker som mange bruker elet te
orclet som skjellsord. Jeg kan
ikke med m in b este vilje forstå
en slik holdning.Jeg, og alle utlendinger som arbeider her
gjør en like bra jobb som dere
norske. Og: Vi betaler også
skatt til den norske stat, uten å
få del i de sosiale godene som
dere ha r krav på. En annen
ting er at nå r jeg forteller a t
jeg jobber på fabrik k, føler jeg
a t jeg blir sett ned på, som om
dere tenker: «Aha, en stakkars
fremmedarbeider» . Det ha r
hendt , når jeg har blitt spurt,
a t Jeg har falt for fristelsen til å
si at jeg er student. Da e r dere
nordmenn s traks positive og
~nteresserte i min person, og
Jeg møter bare vennlighet.
Forstå den norske folkesjel den
som kan!
HVORFOR TfL
NORGE1
J eg blir stadig møtt med
spørsmål om hvorfor jeg er
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komme t hit til Norge. De t
virker som dere mistenker
meg for å ha uærlige he nsikter.
Ingen må tro at jeg ville ha
kommet hit for å bli diskriminert hvis jeg hadde muligheter ,
for a rbeid i mitt eget land.
Hva de fleste av dere lukke r
øynene for er at vi såkalte
«fremmedarbeidere » bare e r
brikker i de politiske myndigheters spill. Norge skryter av å
gi mere penger til utviklingshjelp enn de fleste andre r ike
land. Realiteten er a t dere e r
med på å utsuge d e fattige land
sna:·ere ennå hjelpe. Jeg vil gå
så langt som t il å si at Norges
import av arbeidskraft fra de
fattige land . og med elet mene r
jeg de mange tusener av sterke,
unge menn i sin beste alder.
ka n samme nlig nes med USA's
import av s la ver ira Afrika. De
fattige landene i clen såka lte
«tredje verden » i clag blir på
samme m åte som Airika ble
det - utsugd for sine beste
ressurser.
STØTT FRIGJØRINGS·
BEV EGE LSENE
Hvis Norge v irkelig ei/
hjelpe undertrykte folk i fattige land, må dere først støtte
de
politiske
fr igjøringsbevegelser i disse landene.
Bare på elan måten kan verdens undertrykte og fattige
folk hjelpes .
På den måten kan dere nordmenn få leve a lene i deres
«hellige» Norge, og slippe å se
oss utlendinger (særlig mørkhårede som dere tilsynelatende hater). Da må dere
også finne syndebukker blant
deres «egne» som dere kan la
den oppdemte aggresjonen gå
utover.
Vi vil ingenting heller enn å
arb eide i våre hjem land og
hjelpe oss selv til vekst og utvikling.
MEN VI TREN GER POLITISK STØTTE !
Jrcm m edarbeid,·r ,
M.S.K., Oslo

The Complaint against
the racist Poster
has been filed ·
The police and the state attomey of Eidsivating (Disllict court of Socomplaint
against the nazis In «Norwegian Front» for the racist
poster which was pul up in
sevei-al places in Oslo last
summer.
The
complaint
against «Norwegian Front»
was
registered
by
the
Foregin Workers' Association In Norway.
It is the registry of E idsivating juridical distr ict
which informs Class Struggle
that the complaint has been
filed. The reason is the usual
«insufficientevidence». Alette r containing lhis ruling was
sent to Oslo Pollce Distrikt on
the 19th of January. This is
the end of the case as far as
the police is concerned, says
police officer Johan Solberg.
He refuses to comment the
poin t of view of the sta te attorney, which was that he
ruled for filing «under consider-able doubt».
As if the poster isn' t plain
e nough. The signature 'Erik'
alias t he nazi chairman Erik
Bliicher had the effrontery to
draw coloured people looking
like monkey-like creatures
flooding Norway. The slogan
is the slogan of «Norwegian
Front», «Norway for Norwegians». A map of Norway
wilh a 'halt'-signboard in
front of it. A pregnant Asian
woman is also drawn, which
plainly expresses the naziclemagogy
on
«blacks»,
«yellows» etc. supposedly
flooding Norway.
Lawyers and police have
spent rnonths cons\dering
whelher lh\s brown, reactionary propaganda' ' was
«proof» enough . In this way
the police and court apparatus can s trech and subvert complainls from foreign
workers and foreign~rs who
are bullied and terrorized by
the nazis.
Roughly at the same time
of the filling of trus complalnt, the nazis struck again
with another poster action,
- lhis lime against an Indlan

Nø·an
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THE PICTURE: T his is the
nazi poster from «Norwegian ·
Front» which the police a nd
the state attorney have filed
- because of «insufficient
evidence». The s logan of the
·poster is: «Norway for Norwegians».
(Photo:
Class
Struggle)

I 1976 blei del bevilga 200.000
kr. I stølte til Fremmedarbeiderforeninga . Beløpet i 1975 var om
lag 400.000. Størsteparten gikk
da til istandsetting av Fremmedarbelderforeningas kontor i
Schultzgate I Oslo. Hittil i år har
foreninga
ikke
mottatt
økonomisk støtte. Fremmedarbeiderforeninga samarbeider
også med LO gjennom et kontaklutvalg. «Landsorganisasjonen ser gjerne at Fremmedarbeiderforeningen organiserer
seg,
og
Fremmedarbeiderforeningen oppfordrer dem til å
melde seg inn i fagbevegelsen»,
heter det i Stortingsmelding nr.
107 (1975-76) «om innvandringsstoppen og arbeidet med innvandringsspørsmålene».

LO-jurist sidestiller
FAFog
·
«F1tmmedubtidt 1ne I Norp bland« sti med dette dimtt lon I stridtn
mellom
01 u1btmen.
«Jt1 spor mei selt om den nemlt possus ber btltåtes pA samme mile som
leklo1 Hom' utulebtr - som mtdiskrimintrin1. lot Ill ill• liore m•1 OflP
notn sikker menin1 pA s!Jendt lot. mtn eld slJr mq som ti lntttemnt

1,,.,1

-

Olla/ S1.11'\dc, ht-'C er opp·

.nkt"vok.kd-ndf' ved at P A.F lar

1l1Ui"" tU lønfllkten i ,Vidt•

o,ten1
- Vel, Jeg var egenUlg Ikke
aerllg lysten pl A uttale meg l
deMe saken. Jeg har lkk:e tatt
noe standpunkt Ul dette - bare
reist s pørsmålet. Det er jo nokså
nærliggende å trekke pa.raUcllcn
Ul

Hoau,

-

HtJord.an

Auschwitz-metoder
•
I utvisnings-sak
undersøkelse. Med store forbehold blei det på bakgrunn
av de to rapportene trukket
den konklusjonen at det ikke
kan utelukkes at pakistaneren er født i august 1960,
men det er lite sannsynlig!
Departementet godtok undersøkelsene som grunn for
utvisning.
Mandag 21. februar fikk
Akh tar beskjed om a t utvisninga var trukket tilbake.
Departementet har muligens
fått kalde føtter. Metoden
minner tross a lt for mye om
Auschwitz og andre konsentrasjons leires behandling av
mennesker som dyr. Men
saka må være en flkarp
påminner om at sjøl den offisielle rasismen fra myndighetene I Norge snart ikke
kjenner noen grenser.

«Fremmedarbeid erne i Norge
blander seg med dette direkte
inn i striden mellom Israel og
amberne». sa LO-advokat Olaf
Sunde. «J eg spor meg selv om
d en n evnte passus bor betraktes
pci samme m{ite som lektor
Hoaas' uttalelser om rase·
diskriminering . Jeg tor ikke
gjøre meg opp noen sikker
m ening på stående fot, men det
slår meg som et interessant
sporsmål som påtalemyndighe·
t ene må vrirdere. " (VG 18.

januar). På spørsmål fra
Klassekampen avslørte Olaf
Sunde at han Ikke visste hva
sionisme var for noe . «J eg vet
ikke, jeg. J eg ve t bare at en.d el
araberstater eller en d el
arabere i alle fall bri,ker
' kamp mot sionisme ' i pro·
paga11daen ",
sa
han.

(Klassekampen nr. 6) . På dette
ynkelige grunnlaget ville han
kriminalisere FAF og gjorde sitt
beste for å rette påtale myndighetens oppmerksomhet mot
foreninga.

REGJERINGA FISKER
I RØRT VANN

Regjeringa har lenge lei ta elter el påskudd til å ramme
Fremmedarbeiderforen.Inga, ei
forening som krever innvandringsstoppen oppheva, som
krever visumtvangen fjerna ,
som har tatt kampen opp mot
Fremmedpolitiets og kriminalpolitiets diskriminerende behandling av fremmedarbeidere fra
den tredje verden . Dette er alle
krav som retter seg mot den
politikken
DNA-regjeringa
fører. Derfor deltok sjølveste
statsminister Nordli aktivt i
renkespillet mot Fremmedarbeiderforeninga
foran
5.

sier Olal

Sunde .

Det er et rantaattsk p~ltlsk u tspill fra VG og Olal Sunde, dette.
LO-advol<ate.n lanserer pA ram•
me
al\•or l&nkffl om
6.
krimlnaJLsere FAF og kampen
mot elon1ømen etter rullt•
pa.ra.grafen, og ddeøtlller FAFø
formålsparagraf med n.utaten

Hoaa.s· raøeteortor - eamUdlg
som h 11n åpent l.nn.remmer at

FAF3
mmnac, au

han tkke 1:c1it h va cstonllme11

ka1t

•OJØR DET IKKE

DET OAn!
- Denne pa.ragro.ten slår ned
p6. dJskrimlnerlng av meMuker
ut fra d eres tro3bekJenneJse,
nue, etnJske opprinnelse etc. Og
uttrykket
«slonbme•
går
dlrckle på rase - gjør del ikke
det da"'
- BlaU lkU. Sioni.smr. er en
bt'tegncbe for den politf.tk4
bruagcben $Om har aru""laqt
og opprcttltoldcr .statert førael .
- Jo . jeg "'et Ikke Jeg. Jeg vet
bare at en del o..rabcr.,t:iter ..... , ....øherc 13.llfnll -

Men nettopp en representant
for LO-ledelsen var først ute i
forsøket på å kriminalisere
Fremmedarbeiderforeninga etler generalforsamlinga i januar.

arbeiderforeningen,

ra.,bt•

tro.

ut

formåL.1parngro./
ra.riat•parourafcn,

LO-ADVOKATEN FØRST UTE

couple resident at Romsås in
Oslo. This was the couple that
recently
were
bru tally
bullied by the police in Asker
and Bærum when the woman
came from India to visil her
husband . She was hurried
back to India on the next day
after ha ving been alloweed to
see her husband for only ten
minutes at the airport! This
police altack caused strong
reactions, a nd only because
of that , the police were forced
to relract their expu\sion order and let the woman lnto
the COt\ntry.
The nazi poster which was
pasted on the wall in the la nding where the couple lives
had the s logan «unite the m in India».
How far is the nazi filthand
discrimination to be pushed
before there is «sufficien t
evidence» for the police and
the s tate attorney?
(From
Class
Struggle
nr. 111977)

Dit " U).11hout Olai Sundt - sitr detllt til VGs Michael Gnindl - ,
tilsdal, soa, an mra_, til frtGHMdlrlloidtlfMDi•pM ,-nlfomlln1
i help. Dell «llfflll• pasms» er pil. I i fAfs .,. statøtter, - sitr li •Ul
sul s1ltlt ,erdtns ump mot kolonliolisme oe sionisme»!

sp<nmll som plultmyndlthrttnt ml nudtrt•.

paragrafen I lo,.,,.erket.

<<Oamle tenner>>
er ikke Ulvisningsgrunn
Den norske regjeringsrasismen tar seg stadig mer
groteske uttrykk. I Dagbladet 16. og 22. februar kunne en lese at norske myndig,
heter ville utvise Parvez
Akhlar fra Pakistan på
grunnlag av en undersøkelse
av tennene hans. Bakgrunnen var rett og sle tt a t
myndighetene ønsket å. motbevise det som både passet
og den offisielle pakistanske
fødselsattesten hans viser,
ne mlig at han er 16 år gammel.
Poiltiet og utlendingskontoret ville ha det til at han
var 19 år gammel, og dermed
ikke hadde krav på å få være
i landet «som medlem av sin
b rors
husstand».
Bakgrunnen for påstanden var to
uncJersøkfJlser: gjennomlys•
nlng av tenner og en skjelett-

Vil Kommunal og Arbeidsdepartementet bruke økonomiske
pressmidler mot Fremmedarbeiderforeninga på grunn av at den i
statuttene har slått fast at den skal «stette verdens folks kamp
mot kolonialisme og sionisme»? Ekspedisjonssjef Hans Arisholm
innrømmer overfor Klassekampen at det har vært tatt opp med
foreninga i samband med et kontaktmøte mellom departementet
og Fremmedarbeiderforeninga nylig, men at en vil «drette» saka
videre for å «tå klarhet i hva som ligger i» anti-sionisme-

etår for. Han 11.nnu det videre

bemerkelsesvordlg o.t F AF tar
&tilling t1l cblt.nder eeg
dlrekte 1M I• - M1dt.0sten-

konUllc.ten - samtidig øom LOs
toppledelse og DNA-ledt1sen og
det no.rake borgenkapct for
o,:rtg er blant ato.ten Is raels \ ' tlr•
m~te staller. øJol sett I verd.em.
målestokk. Tor Aepe.ngre:n er
medl d..alsraet leve•!
Det er dc~ut.cn en trekk: bl•ff
av Sunde å hevde &t ut.spWet

kommer uavhengig nv at ~l
nettopp er F AF øom har vedtatt
denne !ormåt,paragra.fen. HeJe
oppsla.get. 1 VG oø~r av under~
Uggende fremmedhat: • l<.,~m-

.,.,,.,10:rbeldere bor Ugge unna
......

•-tl11>

Il..LUSTRASJONEN: LO-advokat Olaf Sunde
var først u te og ville kriminalisere FAF på grunn

av vedtaket mot sionisme. Dette er Klassekampens oppslag om saka I nr. 6 i år.

Regjeringa
ønsker å
kneble FAF
...,_

oktober demonstrasjonen i fjor.
Han hadde møte med Mohammed Akram, en utbryter fra
FAF som etter møtet med Nordli gikk ut I pressa med harde
angrep mot foreninga. Ak ram
var seinere med I den fraksjonen
som 13. november holdt el
Illegalt møte organisert av et
mindretall i styret i FAF.
Fraksjonen innkalte tit et ulovlig
ekstraordinært årsmøte i FAF 4.
desember. Ledende i den råtne
alliansen var en «firerbande»,

med Dagblad-journalist Olav
Trygge Storvik som aktiv giftspreder i Dagbladet.
MISLYKKA
SPLITTELSESFORSØK

Oddvar Nordli klarte ikke å
s tanse 5. oktoberdemonstrasjo.
nen. «Firerbanden» mislyktes
fullstendig i sitt splittelsesforsøk,
og
Fremmedarbeiderforeninga kunne 16. januar gjennomføre ei vellykka general-

forsamling.
300
fremmedarbeidere var til stede på
generalforsamlinga som telte
representanter fra de nasjonale
foreningene
for
Pakistan,
Marokko, Tyrkia, Sudan, Singa·
pore, Eritrea, Portugal, India og
Gambia, Palestina og Skotland.
På møtet blei den indiske
nasjonale foreninga _ Indian
Welfare Society _ tatt opp som
nytt medlem. Foreningene fra
Jugoslavia og Bangladesh hadde
observatører på m0tet.

- ~i ønsker å undersøke nærmere
Vi har hatt noen foreløpige
drøftinger
med
Fremmedarbeiderforeninga om paragrafen som gjelder kamp mot
sionisme, opplyser ekspedisjonssjef Hans Arlsholm i Kommuna l og Arbeidsdepartementet
til Klassekampen. Han understreker forøvrig at departementet
«forsåvidt» anser foreninga som
representativ for fremmedarbeiderne I Norge. Fremmedarbeiderforeninga har hittil i år
Ikke mottatt økonomisk støtte

fra departementet , opplyser han
videre.
- Hvilke betingelser stiller
K?~imm1a;Zdeparteme11tet til en
slik forening for at d en fortsatt
skal motta oko,iomi3k stotte t

- At den er representativ o
åpen for alle . med h
g
•
ensyn til
rase e 11er nasjonalitet. Derso
en paragraf utelukker enkel:
~asJonaJåitetcr, anser vi den Ikke
være pen for alle.
-

Anser De paragrafen om

sionisme som
utelukker noen;n paragraf som

- Jeg v il si at deukinktg
k
•.., er et
pun t, og Vi ønsker å
nærmere på de
se
for i\. få klarhet i ~e paragrafen
den.
va som Ugger i
- Hardere tatt dette o
Fremmedarbeid f
. PP med
- VI har re er orenmga 1

med forenln gehnesSlge meter
seinest I forrJ:•ukog bradde et
band med at d te, ,a. i sam.
ledelse.
e er valgt ny
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-

B lei sionist-paragrafen tatt

opp der?

- Den blei berørt, men de&
var rent foreløpige drøftelser, VI
ønsker som sagt å undersøke
dette nærmere.
:- Når kan en vente at det
bhen avklaring?

va

- Det kan jeg Ikke uttale meg
om. For Uda er vi mer opp&a&1
med mange andre problem solD
an~år fremmedarbeiderne.

ø

Sionisme
betyr
okkupa•
sJon -og
•
rasisme
Med vedtaket sitt ·har Fremmedarbeiderforeninga
slutta
seg til den massive fordømmelsen av sionismen og
rasiststaten Israel, som blant
annet medlemslanda i FN med
stadig klarere flertall står bak.
Sionismen er en verdslig,
nasjonalistisk og rasistisk ideologi. Den hevder at alle med
jødisk religion tilhører en
nasjon, og har «historisk rett» til
en jødisk stat. Med hjelp fra de
tidligere
kolonimaktene
i
området, England og Frankrike,
kunne sionistene velge Palestina
som sin -«jødestat». De koloniserte landet ved oppkjøp og
med våpenmakt, og fordrev et
helt folk, palestinerne, fra heimlandet sitt. I snart tretti år har
staten «Israel» kunnet eksistere.
Imens har palestinerne levd i
landflyktighet, for en stor del i
flyktningeleirer under elendige
forhold.
De
imperialistiske
supermaktene, Soxjet og USA,
frykter den palestinske revolusjonen, og garanterer Israels
eksistens.

RETrFERDlGGJØR
OKKUPASJON OG RASISME

Den sionistiske ideologiens
«historiske rett» rettfe_rdiggjør
Israels okkupasjon av stadig
større landområder. Den rettferdiggjør
rasistisk
undertrykking av den arabiske befolkninga innafor statens grenser, ei
undertrykking like motbydelig
og brutal som den jøder sjøl har
vært utsatt fo.r. Det er fullstendig i samsvar med innholdet l
sionismen når staten Israel utvikler stadig hjerteligere forbindelser med rasistene i SørAfrika (Azania ), forsyner dem
med moderne våpen og lærer
opp militærpersonell i antigeriljateknikk.
Ifølge
den
engelske avisa Daily Telegraph
3. april
1976:
er
israelske
soldater blltt brukt under
militære operasjoner i Namib~
og Angola for å bekjempe fngjøringsbevegelsene.

THE PICTURES: Strike guards, wa.tching one of the enemies, Andresen from Jahre!ine and his protectors. (Photo: Clo.ss Struggle)

r 200 dock workers
On the 6th of January
roughly 200 dock workers in
Oslo went on strlke against a
labour settlement which would
have given them reduced
wages and increased overtime,
and taken important rights
away from them.
Shipping capita! launched
scabs (strike busters) against
them , protected by heavy
police forces. The court of
labour ruled the strlke Ulegal,
and the union leadershlp of the
Transport Workers' Union
threatened their members on
strike with liability for costs
and
damages . The Oslo
Association of Trade Unions
convened a meetlng where
representatives
for
the
Socialist Left Party and the
«Communist» Party of Nor, way, «NKP», voted against
support for the strikers.

But the dock workers got
support from dockers of other
harbours, from the Swedish
Dock Workers' Union, from
thousands of other trade
unionis ts, students and strike
support activists. And they
stood up to police vlolence,
class courts and false labour
leaders and stuck to their guns .
The victory was theirs after
four weeks of struggle.
SCABS PROTECTED
BYPOLICE

Already the first day the
police were there in order to
protect the filthy activities of
the scabs. Police brutality increased day by day along with
the bullylng of strike guards.
But thanks to their resolute
and
brave
courage,
the
dockers were able to do the

decisive thing : Make sure that
the strike became efficient
enough to hit the shipping for.
tunes.

thanks for the assistance they
had given by securing economic safety and spreadlng facts
on the strike.
SOLIDARITY ANJ? SUPPORT

FALSE «LABOUR»
LEADERS

Neither the open betrayal of
the union leadership nor the offer to «go between» from the
Trade Union Dlstrtct Association of Oslo managed to spread
confusion
or spli ts. The
dockers retalned the initiative
themselves .
Representatives of SV and
«NKP» in Samorg (the district
association ) followed the proposal from the soclal democrats to «go between» and
voted against support for the
workers cin strike. From the
dockers the strlke support
commlttees received warm

The dock workers recelved
widespread support from other
working people, not the )east
comlng from other docks. On
the 17th of January eight
places went out In sympathy
strlke. Goods for Oslo were
refused at a number of other
docks despite threats from the
union . The Swedish Dock
Workers' Union sent support
too.
The slogan «students-workers, unlte» became a reality
to many dockers at the
solidarity rally arranged by
the Students' Association in
Oslo, where 51.000 kr. were
collected for the strikers.

LESSONS FOR THE FUTURE

The dockers stood up to the
labour court and demonstrated
how free of danger the court is,
once working people stick
_together. They exposed the
union leadership as lackeys of
shipping cap\tal, as class
traitors. They were not to be
trlcked by fa\se labour \eaders.
The 200 dockers at last put
the thumbscrews on the governement: Elther you get the
police off the docks - or we
call for help and rally 2.000
men against them .
And the dockers won. The
proposal which at last was put
before them by the bigwigs of
Transport, LO and NAF answered everyone of their
claims.

EN TRUSEL 1\1 OT
JØDE;NENE SJØL

Sionismen er også en trusel
mot jødene sjøl. Det har vært_ og
~ren ideologi som tjener de rike
jødene, og den har møtt ha rd
motstand blant jødene sJøl. Ortodokse jøder har fordø~_t s 10nismen for å utnytte rel1gionen_.
jødedommen,
til
å
oppna
politiske mål. Radika le og
revolusjonære jøder har kjempa
mot sionismen fordi det er en
nasjonalistisk og rasistisk ideologi som vil skille jødiske ar:
beidere fra sine klassefrender 1
alle land.
All i 1903 skreiv Lenin: «Id~en
om at jødene utgjør en nas1on,
står I strid med det jødiske
proletariatets Interesser, for de~
skaper direkte eller indirekte 1
dem en holdning som er fiendtlig
tU assimilering,
«ghettoens
ånd» .
Sionisme står for imperlallsme,kolonla!isme, okkupasjon
og rasisme. Vedtaket I Fremmedarbeiderforeninga bør bli et
eksempel for alle fagforeninger
og klubber for hele arbeiderklassen I N~rge.

TKE PJCTVR~ shows one of the scabs, protected by pollce.
(Photo: Class Struggle)

A «School of War»
«Here we must point o~t
tha.t strikes are, as we sa•~
above, a «school of war» ::C~s
not the war itsell, that s~ gonlY one means of s ru
are
one aspect of the
gle, only tass movement.
wort<Jng c
•
the
F m individual strikes
w:~kers can and must go
·ndccd thcy are ac-

't::[i;,
a:o:ng in !/' t~:u:~!f:~
to a strugg1e
·.

working cJo.ss for the emanc1
tion of all who labour•
paWhen all ciass co_nc!ous
om soc1allsts,
worke~:n ~~~y s~lve for this
l.c" w
hen they
emanclpationh ; ' the whole
unite throug ou to spread
. in order
coun t ry
ng the worsocialism amo

kers, in order to tcach the
workers all the means of
struggle
against
their
enemics, when they build up
a socialist workers party tho.t
struggle for the emancipation of t.he people as a whole
from government oppresslon
and for the emancipation of
all working pcople from the
yoke of capita! - only thcn
•11 the working class
:Ccomc an integral part of
hat great movement of the
t k rs of all countrles that
wor e ll workers and ralses
unltes/banner lnsoribed with
the re d . «Workers of all
the wor s.
tri es _ unite I »
coun
Lenln's article «On
St~.:C~ oecember 1899-)
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THE
PICTURES:
Police brutality increased day by day,
but thanks to their
brave struggle the
dockers could celebrate
the
victory.
( Photo:
Clo.ss
Struggle)

Neonazism
and
Government
Rac,Sm
In this issuc wc look a t
some instanccs of how
forcign workers in Norway
a re hit b y racism.
It is in the intc rests of the
, Norwegian bourgcoisie to
further r a cist icleas among
Norwegian workcrs. The
bourgeoisie wis hes to exploi t
ignorance a nd prejudices to
s ow ha !Ted a.nd spl.its a mong
worke rs who ha.ve common
inte r ests .
T he m ost e fficie nt practicc
a nd sprea ding of racis m
ea rried out by the Norwegian
«Ja.bour_gove rnme n t» and its
police a nd burea.ucmcy. It is
r espons ible for a racis t imrnigra.tion s top, a nd for introducing compulsory visa for
P a kis ta nis. It discrimina tes
ope nly agains t re fug ees a nd
forcign worke rs from the
third world , while the kille r
agent Sy lvia. Rafael s till isn't
tume d out of the country.
The nazis of «Norwegian
Front» opcnly sta nd for
racis m a nd te rror against the
working class. But in conte nt
the re is little to te ll the governme n t r acis rn a pa rt from t he
ne ona zis m . Tha t is why t he
«Norwegia n Front» m ay put
up r acis t pos te r s without fea.r
of punis hment. A compla int.
regis te red agains t one of
these pos te r s by the F oreign
Worke rs' Associa tion was
recently filed because of «insulticie ntevidence».
Norwegian a.nd loreign
worker s must unite against
this poison. Only the w orking
class i s a ble to m a r c h a t the
head, fight ing racism and
nazis m a nd pre ve nt the m
from spreading roots in their
own r a nks.
Josef Stalin shows in
«Ma rxism a nd the National
Ques tion» how the suppression of na tiona l minorities
is us ed to prevent the unity of
the wor king class, a nd he
c ontlnues:
uBut the workers are inte·
rested in the com plete arna!·
gamation of a ll their f ellow·
workers into a single internationa l army, in their
speedy and f inal emancipa·
tion f rom intellectua l bon·
d age to the bourgoi.sie, and
the full and f ree development
of the inte llec tual forces of
their brothers, w ha tever
nation they may belong to.
The workers ther efore
combat and will continue to
combat the policy of national
oppression in all its forms,
from the most su btle to the
most crude, as well as I.h e
policy of inci tin g natio»s
against each other in ml its
forms."

cannot expect help from the
Norwegian authorities, he
has to r ely on frie nds a nd
aquaintanccs . That was how
he g ot in touc h with a la wye r
a nd had his case ma de known
through the pa pers s o that
the a uthorities ha d to yield
s omewha t. It especia lly a ppears that pe oplc from a,
count ry like his own, India,
a r e ba dly treatcd . «Our skin
is a diffe re nt c olour», he
says, a nd has no t rouble pe r cciving the discrimim•tion
b c hind the imm igra nt policy
or the a u thorit ics.
HOWTHE GOVER N1\JENTTR EATS
P OLIT I CAL R EFUGEES
We have intervic wecl a
rna n or a bout thirty years of
age from t he i\Iiddlc East. He
belongs to ,i natiomLI min ority in his count ry , a nd has
fought against the oppression
to whic h his people is subjecte d by the ruling class. He
has a pplie d for political
asylum in Norway. At hom e
he risks at a minimum twen ty years in pris on.
But the Norwegia n Immigrant Policc deci dcd to expel
him on a two-day warning
a nd send him hom e. He hot
legal a id thr ough the F oreign
Worke rs' Associa tion. The
cxpuls ion orde r was a p p eale d, a nd his case is once
e.g ain in the Minis try of
Jus tice.
lf he had been a wa r e how
the Norwegia n governmen t
treats politi cal refugees, he
mig ht have chosen to go to
anothe r country. lf the Imm ig ra nt Police a nd the
ll'linistry of Justice had got
thcir way he would today
very probably have b een one
of the m a ny t housand of his
people w ho have «va nished»
in the j a ils of his fa thorland.

• Rasisme i Norge er ikke bare noe som kommer fra
nazistene i «Norsk Front». Det norske borgerskapet
har interesse av å fremme rasistiske ideer. Den norske
sosialdemokratiske regjeringa fører en politikk som
fremmer rasisme. De samme kreftene ønsker å fremme rasistiske ideer blant norske arbeidere. De ønsker
å utnytte uvitenhet og fordommer til å så hat og splid
mellom arbeide r e m e d felles interesser. I denne
politikken få r de hjelp fra den norske borgerpressa.
• Rasismen i Norge blir spredd og handheva mest
effektivt av den norske «arbeiderregjeringa» og dens
byråkrati og politi. Den har ansvaret for en rasistisk
innvandringsstopp, og for innføring av visumtvang
mot pakistanere. Regjeringa diskriminere r åpent
flyktninger og fremmedarbeidere fra den tredje verden.
o Meris morda genten Sylvia Rafael ennå ikke er ut~,.
vist fra la nde t , mens hele det nors ke «retts »-vesenet
blir mobilisert for å leite e tter et smutthull for henne i
loven, blir e ktefellen til e n indisk fremme da rbe ider
y;~
sjika ner t på det groves te, sendt hje m til India fra F orne bu, og har e nnå ikke fått a nnet e nn et løfte om å få bo ~~-~
i Norge i tre månede r s om «turist». Samtidig blir ~
politis ke flyktninger sendt tilba ke til hje m landet, m e d ~ ~
,
t ortur, fe ngsling e ller den visse død i vente.
~
-:
o Nazistene e r a r beiderklassen s ver ste fiende r. Men
i innhold er det lite s om s kille r r egje rings-rasis m en fra ~
~~
nynazis m en . Derfor kan også «Norsk Front» u s traffa ~
f •~ r .
henge opp r asistiske pla kater. E n a nmeldelse fra
f~
Fremme darbe ider foreninga mot en slik pla kat er ~I~
nylig blit t henlagt av statsad vokaten «på grunn av ~::~~
b evisets s tilling».
o Ar beidere fra Norge og a ndre land må stå sammen
mot de nne g ifta. Bar e arbeide rklassen ka n gå i spissen
for å b ekjempe rasis m e og nazisme og hindre at den
få r s lå rot i egne r ekke r . J osef Stalin v ise r i
«Marxismen og det nasjonale s p ør sm å let» hvordan unde rtryklång av nasjona le minoriteter blir brukt til å
hindre a rbe iderklassens e nhet. Han fortsetter :
o «Men a rbe ide rne ønske r e n fulls tendig sammens m e lting til e n e n este internasjonal arme a v a lle arbeidere, r ask og ende lig frig jøring fra en intelle ktuell konde mn~rte gårde r , få r R asphal Sing h Ba ls kone Ikke flytte til
binding til borger s ka p et, og de n fulle frie utvikling av Norge fordi politie t ikke e r fornøyd m ed boligforholde ne hans . Han
sine brødres intellektuelle kraft, uansett hvilken
nasjon de måtte tilhøre.
• D erfor be kje mpe r arbe ide rne nasjonal unde r trykkingspolitikk i alle de ns forme r, og v il fortsette å
bekje mpe den. F ra de n m est subtile til den m est
brutale, og p å samme måte a lle uts lag av politikken
med å s ette nasjoner opp mot h verandre .»

EKTEFELLEN FAR BO TRE·

SY LVIARAFAELMET
WITH HOSPIT ALITY

On New Year's E ve Sylvia
Rafael arrived in Norway to
stay . The last time s he was
her e, on the 21st of July 1973,
s he took pa rt in the murder of
a Moroccan !oreign worke r,
Achme d Bouchiki. He was
shot in the s treet at Lillehamme r, on his way home
from the movies in the com pany of his wife.
Sylvia R afael re presen ts
the worldwide terror of the
sionis t s tate Israel, a nd s he
has been wa nted for murde r
in France a nd l taly too.
Other fore igne r s are bullie d
by the Immigrant Police a nd
me t by a pure ly r acls t practice of expulsion. But this
«SHUT UP, SHE
professlonal kllle r agent is
ISG OIN G BACK»
met wlth reasona blc exR aspha l Singh Ba l from In- pecta.tions of pe rmission to
d ia has workcd in Norway f or stay by the Norwegian
roughly two years . On the sionist-loving
governme nt.
15th of Oecember his wife T his «hospitality» is favoured
a rrived in Norway to visit by Sosia listisk Venstreparti
hlm. But the Nor wegian (Socia list Le it Party) a mong
pollce re fu sed to b~lieve in othe rs. Their r epresentative
the m a rriage certificate and in the comml ttee of jus tice in
expla na tions, a nd ma de he r the
Nationa l
Assembly,
r e turn to India forthwith, Torild Skard, comme n tcd on
a llowing thorn m e rely ten t he case by saying tha t a conmlnutes in whic h to talk. vie t ought to be a llowe d
«Shut up, s he is golng back», re ha billta tlon. T he Moroccan
was the reply when he ob- Workc rs' Association, the
j ected. He was !Teated like a Forelgn Worke rs ' Associa crimlnal a nd brough t from tion, the Palestine Com the a irport to the immigrant mittee a nd the Workers'
pollce in a pollce car. He r e Communls t Party (marxis this pa pe rs were c ontrollcd by leninist) a re a mong those
the pollce beforc he was who have de ma nde d lm m edlatc expuls lon from the
allowed to g o hom e.
of
Achmed
T hese e ve nts ha ve taught country
· hlm that a !oreign worke r Bouc hlkl's murdere r.

Rasphal Singh Bal kommer
fra India, men har a r beidet her i
to års tid. I desember kom kona
Baldev Kaur for å besøke ham'
De møt tes i ti minu tter i et li
r om på Fornebu , under oppsyn
av politi. Så ble kona sen dt
tilbake til India.
. Takket være hjelp fra venner
fikk han kontakt m ed advokat
og saka ble tatt opp i avisene. Nå
venter han kona hit Igjen, m yn.
dighe tene har omgjort utvlsn lngsbeslutninga. Hun får nå
væ'.e her i tre måneder som
tunst. Hva er dette for slags
land, _u ndrer hun, der det blir
l~ t sa mange hindrlnger i veten
n
mann og kone vil bo sam
mliekn . ,s ærlig blir utlendinger fr~
S
e and som d t •
fra, behandlet dåe Jeg kommer ·
og myndighet
rlig av POiitiet
har en annen :i~r!;:?et fordi vi
Den 15
dese b.
Rasphal singh B~ e~ ko1;1
Norge. Men ikke
on e til
han ven ta Da h m ed det flyet
met, dro hanun Ikke var kom.
kvelden, og tllba:jem ut på
Nå fikk han vta e neste dag.
s jonen beksjed om StS-lntorma.
I passkontrollen a k ona venta
politiet alt bestemt Da hadde
de henne hjem
seg for å sen.
minutter til å ' og ga dem ti
Hun hadde Ul;nakke sammen
!Ule rommet ragt nat ta I det
Ikke engang' s~g Politiet hadde
bestemte seg ro:ifa tolk før de
Det var hennes f u tvise hen ne
tur, og møtet m:Jste u tenlands:
Norge bie litt

u;

IL LUSTRAS JO NENE:
Dette svine rie t var klistra
opp i oppgangen til Raspa l
Slng h Ba l pil. Romsås.
Nynazis tene
i
«Norsk
F ront» fører klar tale der
regj e ringa og politifullm ektig Skogsta d i Aske r og
Bærum dekker rasis m e n
ba k ta le m åter og pa r agrafrytte ri. «De ka n ikke
snakke om de m ok rati hvis
de godkjenner s like kr e fte r
som de t der», s ie r Inderen
om r egj eringa s om vil godkje nne «Norsk F ront» unde r
he n visning
til
«demokrati» og «ytringsfri he t».

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022

av et sjokk. Rasphal protesterte
sjølsagt på hjemsendinga, og
viste fram både vielsesattest og
bryllupsbilde. Han ba også om å
få ringe venner, arbeidssted
eller advokat. Men politiet avviste alle innvendinger og ville
ikke tro de var gift. «Hold kjeft,
hun skal send es hjem», var
svaret han fikle
Sjøl b le han behandla som en
forb r y t er. Da han ville gå på
toalettet , ble han fulgt av to
politimenn som forlangte at
døra skulle stå åpen. Han fikk
Ikke dra hjem fra Fornebu, men
ble kj ørt i pol!tlbll til Fremmedpolitiet. Først etter at de hadde
sjekket pass og papirer fikk han
gå,
Den kvelden var han som
rimelig kan være t emmelig for·
t v lla . Han drakk seg full og haV·
na I fyllearresten . Det bør Ikke
ei:i fremm edarb eider i Norge
røre. Nes te morgen ble han
ragt ret t derfra til Fremmed·
politiet før han b le sluppet fri.

MYN DIGHETENE
BE HANDLE R DEG ETTER
HUDFARGEN DIN
ko~~t~ det som skjedde med
vlsnin ar han vært redd for ul·
visn! g. Sjøl om hennes utIkke
er omgjo rt, stoler )la!1
rettlghefer På at han har noen
Ikke len er I Norge, han tror
fra love ge~ På noen beskyttelse
er noe ~ - an velt at loven ikke
ra for u tlendinger. Og

7!n

YLVIA RAFAEL:

Morder un
regjeringa
•

Sparka fordi han er
politisk flyktning
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ILLUSTRASJ ON E N: De tte opps laget i Kla sseka mpe n nr.2 i
å r for teller om en anne n polit isk flyktning, Rola ndo· Antonio
Reyes, som fikk s pa rken på Apot ekernes Fellesla bora torium i
Oslo fordi ha n er politis k flyktning fra. Chile. Ha n fortelle r
også a t det sta tlige F lykt ningerå det s ka ffet ha n og ha ns e ktefelle «bolig» - e t r om t il 750 krone r m å neden !

!Ri [E (GJJ [E IPJ a~GA [Q) [EM (Q) ruSlr lRHE[RUE~ ~,l ~W1f7r:

!P@!Jffflff~!k@
ff!lwfkfl[JjJffn
@J[l (J)j(@fnj
lelllghet på Romsås (Foto:

ANEDER SOM «TUR S

politiet går til og med utov er
loven. Han har ikke få tt noen
beklagelse fra politiet for måten
de ble behandla p å Fornebu.
Han veit ikke om han får n~en
erstatning for bille tten s~m gikk
tapt. Nå blir reisen til kona
betalt av ei avis . Kona mis t a d et
meste av bagasjen sin, s engetøy
og husgeråd. Han r e gne r ikke
med å få igjen noe for d e t heller.
Men de mista ikke bare penge r ,
de mista også troen på nors ke
myndigheter. Han har læ rt at e n
fremmedarbe ider ikke kan vente hjelp hos nors k e myndig he ter,
han må gå til venner og kje nte
og få hjelp der . Særlig _bl!r fo~~
fra land s om India d a rhg b
handla _ «vi har e n a nnen hudfarge», sier han, og h a r ing~~
vansker
med
å
d.
diskrimineringen bak myn ighetenes fremm edpolitikk. K ~f
har fått beskjed fra State ns_ or:
lendlngskontor om at det er 1
den at hun blir h e r I tr~
måneder . Politie t godtar .alt:
fremdeles Ikke at mann og ko
skal få bo sammen. Begrund
nelsen er at de Ikke er fornøy
med boligforholde n e hans!

«VENTPÅM.EG
PÅ FLYPLASSEN»
Da kona skulle komme flY~:f
han !ra en lelllghet s om ville ·
fredsstUle politiets krav, men
som var kald og g a mme ldags.
Iiahan fiytta Inn hos en venn se~;
r en moderne og romm

»

leilig het p å R omsås , der det_v_a r
pla ss for dem alle . Men pohtlet
er ikke fornøyd . Og det er for tsatt de som bestemme r hva
R a sphal og kona ska l gJøre .
Ha n ve nter henne hver da~
s om helst. Hun ha r s krev~t pa
forhå nd : Vent på meg pa fly.
om flyet er forsinka tot
Plassen tre dager - ven
dager e Iler
likev e l'
·
U taf~r leilig he ten på Romsa~
k F ront vært ute me
har fy'o~s o!ltie ts og myndigstøtte til P ha ndling a v saka.
hetenes b e
t grist til m ed en
Veggen h~r v æ ~ a t der bryllupsm otbyde lig pla t m ed teksten :
bilde t er forsyn i I ndia.
G j enforen d em KRATI»
J{VASLAGS«DEMO" .
.ER DETTE ,

..
va nskelig å te?ke
føl e lse disse
Det er ikke
seg hva s lag\ e kke hos ha n
pla ka te ne 11:å
å de m . «Skal
P meg ka rate
m er a vbilda
so
t
t
'
I
å
1æ
r
e
. bli nød 1
? Vi forte! 1er
.»
·
J eg å fors va re meg
.
å r inn for a
~':m at r egJe~yn;:z~t ene
sog;
kjenne
h nvisnlng
god
ti under e
frihet.
Jovlig par
og
y tr ings
om
ti
1æ rl e ndel ke
d emokra
1 har
.
nors
R aspha
s k politi og
ka n
nor
. r · «De
Nor g e •
øan s1e ·
r i et
nynazister. e om demokrar 'iov å
ikke s na k:ke ektefeJier f~na kke
1and d er I
o e 1<a n ikke
godbO samrne~ -r a tl hvis dem det
om d e m~11<e krefter so
kjenne r
der. »

Den omlag tretti år gamle mannen vi intervjuer er politisk flyktning
fra et land i Midt-Østen. Der han kommer fra, risikerer han minimum
tjue års fengsel. Norsk fremmedpoliti og Justisdepartementet ville ul•
vise ham med to dagers varsel og sende ham heim. De har funnet ut at
han ikke hadde bruk for politisk asyl. Utvisninga er anket og saka ligger
på nytt i Justisdepartementet. Så usikker som situasjonen hans ennå
er, må han være anonym i dette intervjuet.
Han tilhører en nasjonal
minoritet I la nde t ha n komm er fra, og ha r k je mpa mot
den undertrykkinga folket
hans er u tsatt for fra he rsker klassen I lande t. Blir ha n
sena t tilbake, kan han min s t
reg ne m ed tjue å rs fengsel.
Eller som han s jøl s ier :
«Hvis Ingen av kame ratene
mine veit a t jeg kommer
tilba ke, er de t en le tt sak for
polltie t å sørge for at jeg «forsvinner». Etterpå kan de
kalle det sjølmord.»
Ha n kom til Norge med
visum for kortva rig opphold,
og søkte om politisk a syl.
P olitiet fortalte ham a t hvis
ha n søkte asyl , måtte ha n s itte fler e månede r i fe ngsel
m ens saka ble a vgjor t. De sa
også at ha n 'måtte sitte i
fengsel når pengene han ha dde m ed va r brukt opp . Dette
er blank løgn, i s ilke tilfeller
har en kra v på sosia lhjelp til
å leve for til en ka n tjene
penger s jøl.
SØKNADEN AVSLÅTT
Søkna den om politisk a syl
ble avslått. Justisdepartem entet og politiet hadde funnet ut at det var unødvendig,
og a t minoritet en ha n tilhørte
så la ng t fra var utsatt for un.
dertrykking .
De norske m yndig hetene
avgjorde a ltså saka ute1_1
engang å ska ffe seg r ede pa
forholda i la nde t ha n kom
fra Han fikk to da gers fri st
før ·han skulle sendes tilba ke.
Gjennom Fremmedarbeider foreninga fikk han kontakt
m ed a dvoka t, s om blant ~n:
net kunne p eke på g rove fe il 1
oJitlels beha ndling av saka
~a ns . Avs laget ble a nka, og
dermed ble utvisningen uttt på ubestemt lid. Det er
sa
et år siden ha n kom til
som en midlertidig
nå c\
la nde . skulle ha n få a rJøsning g oppholdstilla telse.
beldS· ~ler Ikke det e r i ormen he m ed ha r ha n Ikke
den. ~~ arbeid, og ha r vært
1<unne til å hente pe nger på
11env1 st toret «Men hvorfor
sosia lkon
·

skal jeg gå på sosia lkontor e t,
jeg er jo frisk og ka n arbeide?» ·
. HARD UNDERTRYKKING
Hvis Jus tis depa rtem entet
denne gangen ta r seg bryet
m ed å under søke forholdene i
heimla ndet ha ns litt næ rmere , vil de finne ut at det er
litt mincjre pa radisis ke tilstander enn de ha r gått ut
fra . Klasseka mpen fikk høre
litt om forholda folket hans
lever under .
Undertrykkinga rammer
politisk ,
økonom isk
og
kulturelt. Ba rna får Ikke
bruke morsmå let i s kolen, de
blir bøtelagt om de kom mer
til å bruke et ord fr a m orsmå let. H vis politiet oppdager
a t du lytter til sendinger fra
utla ndet på det te sp råket ,
griper de inn . Akkurat som
tyskerne gjorde det i Nor ge
under krigen .
Tusenvis er blitt fe ngsla,
ma nge uten a t venner og
slektninger velt hvor de er
eller hvordan det går m ed
dem . Hundre tusen er fratatt
statsborgerska pet. Det betyr
at de m ister det identite tskortet som gir adgang til
skoler, til jobb, og til å kjøpe
nødvendige matvar er a ndre
s teder enn på svartebørs.
Store g rupper er tva ngsfor flytta innafor la ndet, for å
bryte opp kontakten innafor
den nasjona le minoriteten .

Nyttårsaften kom Sylvia
Rafael til Nor ge for å slå seg
ned her. Sisl hun besøkte landet , kom hun på fa ls k pass.
Den 21. juli 1973 var hun med
på å myrde den ma rokkans ke
fremmedarbeide re n Achmed
Bouchiki. Ha n ble s kutt ne d på
å pen ga te i Lillehammer , drept
for øynene på kona . Morde t ble
utført av ei g ruppe på femten.
som ha ndla e tter ord re fra
Israels regjering .
Sylvia Ra fael repi·esenterer
sionis ts taten Israels verdens.
omspennende te rror, og ha r
vært ettersøkt for m ord i Fran.
krike og lla lia. Den sionistvennlige norske regjeringa er
inns tiJt på å gi denne profes jo.
nell e m orde ragenten oppholds tillatelse i Norge . Me ns andre
utlendinger blir traka ssert av
norsk fremmedpoliti og møtt
med en re int rasistisk utvisnin gsprakRis, b lir det sna kka
vakkert om «menneskelige
hensyn» når m or dere n Sylvia
Ra fael vender tilba ke .
i\IILDE STRAFFER

Ak sjonen på Lille ha mmer
var mislykka for sionis tene. De
skjøt feil mann I tillegg ble
· seks a v terroristene tatt a v del
norske
krimina lpolitiet ,
sionist enes samordning med
over våknings tje nesten var for
dårlig .
Fornlselninga
fra
Israels side var s jølsagt al de n
nor ske
sionistvennlige
regjeringa skulle sør ge for a l
t error istene sla pp unna.
F ordi politiet i Lillehamm er
og Oslo lokalt ikke ha ndla etter
et slikt opplegg, ble regjer inga
nød t til å r eise rettssak mot de
seks. Noe anne t ville vær t for
avslørende etter den oppsikten
det brutale m orde t hadde vakt.
Men flertallet av banden ble
frikjent og resten fi kk ba re
sym bolske st raffer. E lter kort
tid i fengs el. der de ble behandla som gj ester på høyfj ellshotell, ble de en etter en
benådet og s mugla ut av landet
i all stillhet. Med den s osialdem okra tiske regjeringas velsignelse, etter oppla g t avta lt
spill m ed regje ringa i Israel.
Sylvia Rafael fikk den
«st rengeste» str affen under
ret tssa ka , fe m og e l halvt år.
Men innen halvannet år var
gå tt , blei hun benåda «av
helsemessige g runner » og
smugla u t av landet som de a n.
dre.

KUNN E VÆRT
«FORSVUNNET» I DAG
Ha dde ha n visst hvor da n
den nors ke 'regjeringa behandler politiske flyktinger , vllle
ha n ka nskj e ha valgt å reise
til et a nnet la nd. Nå er han
her, ha n ha r for eløpig unngått utvisning, og håper saka
ska l ord ne seg. Hvis Just isdepa rtem entet og fre mmedpolitie t ha dde få tt vilj en sin,
ville ha n I dag m ed s tor sannsynlighet vært en av m a nge
tusen av ha ns folk som e r
«forsvunnet» I heimla nde ts
fengsle r .
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UT VISM NGA
FORTSATT UVISS

Nå er hun tilbake. Hun
gifta seg m ed forsvare ren fra
Lillehammer-saka.
lhøyes terett sadvoka l Annæus Schjød t
jr. Hun vil fl ytte til Norge fra
Sør-Afrika der hun har bodd de
sis te å ra . Men da det b.le sna kk
om oppholdstilla te lse kom det
fra m at ve rken Sylvia Rafael
eller r este n av m orde rba nden
var blitt utvist fra la nde t. Mens
fremmedarbeidere i Norge
ris iker er u tvis ning ba r e de har
vært i slags mål, ble det ingen
utvisning av sionis la,gentene
som kom ti l la ndet me d fa lske
pass for å begå overla g t drap.
Sjøl om det ikke er tvil om at
den sosia ldemokra tiske regje r inga er inns ti lt på :~ øns ke
Sylvia Rafael hjerte lig ve l•
kommen. har spørsm å let om
utvis ning gjort sa ka li U m indre
lettvint enn det vel var venta
på forhå nd.
Kravet om utvisning er blitt
r eist av bla nt a nnet Palestinakomiteene rund t om i Norge .
Den m arokka nske a rbeiderforeninga i Nor ge har i et brev
til justis m inisteren protestert
på det ska rpes te mot a t Sylvia
Rafael får adgang til Norge et.
ter å ha vært m ed på drapet på
Achmed Bouchiki i 1973. Frem medarbeiderforeninga i Norge
vedtok på gene ralfors a mlinga
i j a nuar ens temmig et kra v om
utvisning av morderag:enlen .
Arbeidernes
Kommunistpa1:ti
(marxist-leninistene)
send te 8. januar ut en uttalelse
som krever Sylvia Ra fael utvist, s om repres entan t for den
svarteste
reaksjone n.
og
utøver av staten Isra.els
densomspennende terr or.
SV ØNSKER
VELKOi\lMEN

Bla nt de s om s tøtte r regjeringas «g jes tfrihe t» er ledelsen
i Sosia listisk
Venstreparti
(SV ). SVs represe ntant i
justiskom iteen i Stortinget ,
Torild Skard kom m enterer
saka i VG 7. januar. m e d å si at
en dømt bør kunne ,~ehab iliteres - «har m a n sone t en for brytelse. ja så ha r man sonet»
Alle anti-imperialis ter må
vise sin avsky m ot den norske
regjeringas og SV ledt:rnes
«gjestfrihet», og kreve Achm ed Bouchikis morde r utvist
fra la ndet for godt.

I denne spalta svarer vi på
sporsmål om helse, jus, økonomiske og sosiale rettigheter,
boligproblemer og arbeidsforhold.
Den norske utgava av Klassekampen har ei tilsvarende spalte.
Hvis du vil ha svar privat, så
send med adresse og frimerke.
Skriv til Klassekampen, Boks
2046, Griinerlokka Oslo 5.
Vi vil forsøke å trykke svaret på
samme språk som du bruker i
spørsmålet. '

In !his column we shall answer
questions on he.alth, law, financial and social rights, housing
problems and working conditions.
The Norwegian edition of Klassekampen has a corresponding
column. ff you wish a private answer, enclose a stamped addressed envelope.
Write to: Klassekampen, boks
2046, Grunerløkka, Oslo 5.
We shall try to print the answer
in the same language as is used
in the question.
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Bu siitunda biz, sal!hk, kanunlar,
mali ve sosyal haklar, ev ve
,;ah~ma problemleri ilzerindeki
sorulara cevaplar vcrecejtiz.
S1111f-Kavgasi dergisi Noive,;
baslusirun bir haberle§rne siitiinil
varda. Eller, §&hoi bir cevap
isterseniz, mektubunuzun i<;ine
8 yr1ca adrcsi yazdmu;, pullu hir
zarf koymay1 unutmayiruz.
Mektuplann1z1 §U adrese yaz1ruz:
KLASSEKAMPEN, boks 2046,
Griinerlokka, Oslo 6.
Cevaplanmiz1,
mektubun
yazdd~•
dilde
vermiye
,;ah4aca#IZ,

K. fra Tyrkia

De avgiftene som arbeidere
(norske og utenlandske) i Norge
betaler til· folketrygden, består
av to deler: sjukepengedelen og
pensjonsdelen. Overskuddet av
disse innbetalingene går til et
fond, Folketrygdfondet. Istedet.
for å bruke overskuddet til å betale ut høyere trygder, bruker
staten Folketrygdfondet blant
. annet til fordelaktige lån til norske monopolkapitalister!

FORMELT VARIG RETT
TILTRYGD

* Tomme :b.lgdeløfter
* Diskriminerende

skatteregler
* Rasistisk goliti

Reisen til og fra Norge er fr~dragsberettig~t, hvi~ ~r~;iee~
arbeideren blir I Jan e
te
seks måneder. Er de her kor re
tid, får de Istedet et fradrag ~om
tilsvarer tolv prosent av inntekta de har hatt her.
Men om fremm edarb_e ideren:
for eksempel vil reise heim fora
besøke familien i løpet av den
tida lu:11n/hun oppholder seg her,
blir reiseutgiftene ikke fra·
dragsberettiget. I Oslo var det
tidligere fradragsrett pa reiseut·
gifter heim en gang i året, men
den retten er tatt fra fremmed arbeiderne.

Norske arbeidere kan trekke
reiseutgiftene mellom heim og
arbeidssted fra på skatten hvis
heimstedet er registrert som
deres bopel. Om de har bopel i
Finnmark og arbeid i Oslo, er
denne ordninga sjølsagt en stor
fordel. Men fremmedarbeideren
i Norge med familie I Tyrkia kan
Ikke få heimstedet i Tyrkia registrert som bopel. De får altså
ikke samme rettighet.

KREV GARANTI MOT
Å ijLI SNY'IT!

Men det Rikstrygdeverket
lover om varig rett til trygd, er i
virkeligheten ganske usikkert.
· For Norge har regler som begrenser utførselen av norsk
valuta fra landet. Disse reglene
står i veien for større trygdeutbetalinger til fremmedarbeidere
som er reist heim .

HENSYNSLØS RASISME FRA
FREMMEDKONTROLLEN

Det du forteller om fra Fremmedkontrollen, er et eksempel
på hvordan offisielle norske
myndigheter behandler fremmedarbeidere. Saka er kurant
og burde sjølsagt vært behandla
på kort tid. Særlig ettersom arbeideren ikke kunne ta jobb i
ventetida.
Reglene for arbeidsløshetstrygd dekker ikke riktig dette tilfellet, men etter det vi har fått
opplyst, vil et krav om slik trygd
i ventetida bli innfridd. Bllr
kravet avvist på det lokale arbeidskontoret, må det ankes til
høyere hold, eventuelt til Arbeidsdirektoratet. Fra sosialkontoret kan en i silke tilfeller få
en viss pengestøtte til å leve for.

Fremmedarbeiderne i Norge
må kreve garanti mot å bli snytt
for bade innbetalt trygdeavgift
og trygderettigheter.

1,-

Isted enfor den tungvinte og
sikre ordninga som nå gjelde r ,
har Fremmedarbeiderforeninga
krev d at innbetalt trygdeavgift
skal betciles tilbake hv is arbei·
d erenforlat er land et .

Vanligvis må alle som arbeide r i Norge betale avgift til
folketrygden. Formelt har de da
varig rett til trygd herfra, sjøl
om de seinere forlater landet.
Det kan for eksempel gjelde
SKA'IT OG UTGIFTER
a lderstrygd når de fyller 67 år,
TO.. HEIMREISE
eller
yrkesskadetrygd.
Størrelsen av utbetalinga avUtgifter for å skaffe seg arhenger av hvor lenge de har be- beidsinntekt,
kan
vanligvis
trekkes
fra på skatten. For
talt avgift her. Vilkåret er at-de
fremmedarbeidere gjelder spesjøl når tida kommer søker
Rikstrygdeverket om å få utbe- · sielle regler for utgifter til heimreise. som klart diskriminerer
talt pengene. Trygda vil ikke bli
dem i forhold til resten av den
sendt dem i heimlandet automanorske arbeiderklassen .
tisk.

Det er viktig å gjøre slike
eksempler kjent, og samle nor·
ske og utenlandske arbeidere til
felles kamp mot myndighetenes
rasistiske prak.sis. Overgrep
mot fremmedarbeidere er over·
grep mot hele arbeiderklassen.

Regina

·NORVEf MAKAMLAR~NIN SUND_UGU:

....
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Hva skjer med folketrygden som
fremmedarbeidere betaler? Hva om
vedkommende betaler i 10 år og så
reiser tilbake til hjemlandet sitt som
ikke har noen slike ordninger?
For om årene har fremmedarbeiderne fått tilbake på skatten for utgifter de har hatt til reiser til heimlandet. Hvorfor får vi ikke det nå?
En fremmedarbeider dro heim for
en 7 måneders periode. Han skulle få
igjen samme jobb når han kom tilbake. Han målte imidlertid ha tillatelse for å arbeide. Han var da innom Fremmedkontrollen på politikammeret, og fikk beskjed om å vente til han fikk svar. Han har nå ventet
i 45 dager, uten understøttelse av
noe slag (han har arbeidet i fem år på
samme plass.) Kan slikt være riktig?

80$ si~ORTA VAADLERi - ~NGELL~Yicl
VERGI - KANUNLARI FA$1ST POLIS
Yabanc1 Ulke i 9<;ilerinin para devlet
bu
paralan
ba~ka
verdikleri, Norve<; milli sigorta- ama<;larda kullanmakta, bilhassa,
sma ne oluyor? On y1l bu kuru - kredi olarak Norvec;'in monopo·
lu9a para eided .kten sonra, tekrar lile~mi~ kapitali tlerinin emrine
vermektedir.
iilkesine donen bir i 9 c;1 run, ne
gibi haklar1 garanti altma almm19tir?
DEV AMLI RESMf
Evvelce, yabanc, i~<;i ler, iilkeS1GORTA HAKLARI
lerine evlerini izinli ziyarete gi ttiklerinde, yol masraflar1 vergiNover<; te c;alJ 9an herkes, normal
den do 9 erdi. $imdi neden by
olarak milli sigorta kurumuna
9ekilde istifade etmiyoruz art1k?
Yedi ay i<;in hir yabanc1 i~<;i vergi verir. Demek oluyorki
iilkesinden geri donmii 9 bulundu . <;ah9 an her i~<;i by kurumca
sigortahdir.
Hatta, sonradan
Donii 9iinde, bu i9<;i ayni i~ini
Norve<;'i terketse bile. brnegin,
alabilmelidir. Ayni zamanda
yararlanabilecegi
i 9sizlik · 67 Y&'i mda tekailtliik aylig1 ve i~
parasma hak sahibi olabilmelidir. yerinde kaza neticesi alinacak
Bu i 9<;i yabanc1lar polisine gitti- tazminat veya ayhk gibi. Bu
ginde kendisine, bir yarchm al- !}artlarm geregince verilecek para
verdigi vergiye geire orant1hdir.
as,ya
kadar
hekle mesini
Hak edilmi 9 paramn verilmesi,
soylediler. Fakat, 45 giindiir h1<;,
gelindiginde
kururna
bir maddi yard1m almadan hala vakti
miiracaatm yap1lmasrna haghdir.
beklemektedir. (Bu i~<;i ayni
i~ yerinde devamh olarak be~ Bir i 9,;inin, hak etmi~ oldugu
alabilmesi
i<;in
yil c;ali~m•~ bulunuyor.) Beiyle paray1
bir
uygulamada
n.delet verket'e
b3'iVU rmas1
~artt1r.
1~<;ilerin, (Norve,;li veya yabanc1 Ba~vunnadan, Sigorta kurumu,
Norve<; milli sigorta kurulu9una otomatik
olarak yabanc1 i
vedikleri paralar iki fonda bir- ~~inin hakkm1, yåbanc1 i§<;inin
ikmedtedir:
Hastalik amnda ana yurduna gondermez.
yararlanma fonu ve emeklilik
fonu. Her iki fondan artan
fazlahk ise ayr1 bir fonda topALDATILMAMAK l<;lN
lanmaktadir. Milli sigorta fonu
GARANI'1 TALEB1NDE
(Folkettrygdefond). Bu fondaki
BULUN
para ile hastahk ve ihtiyarhk
Fakat, Rikstrygdcverket'in devayhklarm, yiikseltme yerine,

amh hak lar hakkmdaki kanunlan
&iphe
gotiirilciidiir.
<;iinkii .
Norvec; parasm1 d1~ar1ya c;lkarma
bazi k1S1tlay1c1 nizamnameye
tabidir. Bu nizamname, yabanc1
i~c;ilerin, biiyiik rruiktardak~ para
haklarmm
kendi
iilkelerine
geitiirmelerini
engellemektedir.
Bu nokta, halen iilkelerine donecek olan yabanc, i~c;iler ic;in
biiyiik bir engeldir.
Bu yiizden, Norvec;te c;ah~an
yabanc1 i 9 ,;ilerin,
verdikleri
vergileri n kar91hg1 aldat,lmamalan i<;i n ~mdiden bir gagranti
talebinde bulunmalan 9artt1r. Bu
9iiphe geitiiren nizamnamenin
degi~firilmesi ic;in, ve gerisi n
geri iilkelerine donecek olan
i9 c;ilerin
haklan
konusunda
yabanc1
i 9c;iler
federasyonu
resmi
makamlara ba~vurmu 9
bulunmaktadir.

VERG! VE EVE YOLCULUK
MASRAFLARI !<;IN
Masraflar <;al1Sma neticesi verilen
vergilerden kesilmektedir. Olkelerindeki evlerine yapacaklan
yolculuk masraflan konusunda
yabanc1 i9 c;iler ic;in hususi niz'.
amnameler bulunmaktadir. Bu
nizamnameler, ynbanc1 i~c;ileri
Norv~li i~<;i sm1fu11n edi ndigi

hak lar
kan;1smda
biiyiik
lere ve haksizhklara uggratmaktadir.
Eger, yabanc1 bir i 9c;i alt1 aydan
fazla kalm1:isa, Norvec;'e giri:i ve
ilki9 miisadelidir. $ayet, yabanc1
i~<;i alt1 aydan daha az hir
miiddet kalm19 sa o zaman,
buradaki
kazanm1:i
oldugu
hakkm 12% 'sini alir .
Durum
boyle
iken,
9ayet
yabanc, hir i~c;i iilkesine doniip
ailesi ni ziyaret etmek ister se
Norvec;te i:i yeri oldugu hald~
hakk1 olmas, 1cab eden yolculuk
masraflanm alamamaktadir. bte
yandan Norve<;li bir i:ic;i Osloda
Y•(da bir defa olmak '§alti il~
evine yaptig • yol masrafla
alabilmektedir. bte yandan
hak yabanc1 i 9<;iye tanmmamaktad1r.
No_rv~li i§c;iler evlerine gidi:i ve
g~li§ masraflaruu vergiden indirebilmektedirler.
$ayet, yerli ev
• .
ad res1er, •§ yerlerinden UZak b"
yerde kay1t edilmi:i ise. brneg~· •r
her hanm b" .
1n,
• • • b'
•r l§<;i Finmark'
yerlis1 ise ve Oslod
h
in
b . . .•
a <;a §IYOtsa
u l§<;1run gidi§ geli§ yol
•
hakk, Vardu- N
masraf
i~c;i ic;in b
k orvec; as1lh hir
b'
.
u a tanuurken eg
lr Turk asllh i§c;i O slo d~ ·1er
§•Yorsa T" k'1
.
1a 1ad . !
ur Yedek1 oturd ugu
res1ru gerc;ek evi olarak N
vec; i§c;isinin sahip oldugu ;;;
masraf1 hakkina sah'
la
aktadir.
•P o mam-
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YABANCILAR POLISIN1N
IRKQILICI VE
ALAKASIZLIK
Norve<;' yabanc1lar polisinin,
yabanc1 ill<;ilere karll• olan
tutumu,
Norvec;
resmi
makamlarmm yabanc1 i§<;ilere
kar91 tutumu"nun ac;ik bir eime·
gidir. Konu miihimdir ve c;abuk
ele ahnmasJ gereklidir. Bilhassa,
yabanc1 ill<;ilerin i!isiZ kaldlklan
uonemlerde.
!§sizlik sigortas, bu konuyu
saglam hir :iekilde kapsamamak·
tad1r. F Akat, ahnan malwnata
gore. illsizlik sigortasmm tam bir
llekilde tatbik ekilebilinmesi i<;in
bekleme za.maru dikkate ahnarak
hak tanmacak. Eger talep kabul
edilmezse, o zaman mahalli
c;ahllma dairesinder hir iist
daireye talep yenilenmelidir,
gene netice ahnmazsa <;al•llma
gene) miidiirliigiine (Arbeidsdirektoratet) miiracaat edilmelidir. Bu
gibi durumlarda, sosyal daireden
de mali yard1m saglanabilinir.
Bu gibi 6mekleri ac;1ga <;ikarmakta ve ogrenilmesinde biiyiik
faydalar vardu-. Norvec;li _ve
yaba;11c1 i§<;ilerin hir araya gelip
resnu makamlann irkc;1 tutumlarma karii1 birlik miicadelede
bulunmalar1 gereklidir. Yabanc1
hir i§<;iye yaptlan haksazhk ve
8
1, _biitiin i11c;i sm1fma kal'§I
11ln§1lnu§ hir saldm ve haksazhktir.

~1?1;

KLASSEKAMPEN

FORAN TARIFF
OPPGJØRET

77

Nei t,1 tariffavQift
~g_ lå.g_ere lønn~.---~
Foran lønnsoppgjøret i vår har led I
•d
Landsorganisasjo
(LO}
f e sen I en norske
b
t rb "d nen
.1a_g! r~m lønnskrav som
. etyr a a ~• -e~lass!n fnvllhg bhr bedt om å gå ned
1 lø?"· Sa!"tidig ~li de innføre tvu~gen avgift - såkalt
ta~•ff~~glft - til LO for uorga~,s~rte. I pra.ksis er

.
dette tvangsorganisering uten rettigheter. Tanffavgift er allerede innført for fremmedarbeidere på gruppeimport. Fremmedarbeidere og norske arbeidere må
sammen slåss mot tariffavgift, og gå sammen om å stille harde lønnskrav, og avvise planer om lønnsnedslag.

. LO edelsens «kra':'» lyder
pa5,6pro~entlø~søknmg_.
• Samtidig stiger prisene
med nesten det dobbelte 9 - 10
prosent.
.
• LO-ledelse~s krav er e1
«ramme», som _mneholder:
1. Generelt tillegg - dvs. et
tillegg som alle får .
2. Lavtlønnstillegg_- dvs . et
ekstra tillegg for arbeidere
med låg lønn.
3. Et ekstra tillegg for arbeidere som har hatt mindre
«lønnsglidning», dvs. som ikke
har kjempa til seg lokale lønnstillegg mellom de sentrale
tariffoppgjørene.
Dette viser at det generelle
tlllegget - det som alle får blir betydelig mindre enn 5,6
prosent. Og sjøl de dårligst
stllte som får hele tillegget på
5,6 får bare om lag halvparten
så mye lønnsøkning som
prisene stiger!

«Forhandlingene» mellom LO
og kapitalistene i Norsk Arbeidsglverforening (NAF) blir
enda mindre «frie» enn de har
vært. Og kapitalistene slipper
billig ved at staten overtar en
del av regninga. Men hvem
betaler når staten overtar? Jo.
arbeiderne. Det er våre skattepenger vi «få r tilbake». I
tillegg er alle slike «Indirekte
tillegg» umulig å kontrollere.
De pengene du får i handa, kan
du sjøl kontrollere at du har
fått.
• Kombinerte oppgjør betyr
tvangs diktat og lønnsnedslag
• Kombinerte oppgjør betyr
at fagorganiserte mis ter retten
til
å
stille
krav,
og
kapitalistene , s taten og lede!s en i LO avgjør alt på toppen.
Fullstendig sa mmenslutning
av staten, kapitalistene og
ledelsen i fagorganisas jonen er
det
som
kjennetegner
fasc istiske land. Kombine rte
lønnsoppgjør er et s t eg i denne
retninga .

ten til s_h k~ lønnstillegg. Den
«lønnsghdnmga» LO-ledelsen
rekner med er dessuten Ikke
noe krav . Det er noe de «regner
med»._ Hundretusener av fagorgaruserte blir med andre ord
«lovt» et tillegg LO-ledelsen
sJøl ikke vil kjempe for, og som
tusener på tusener av fagorganiserte ikke en gang har
rett til å kjempe for . Fremmedarbeidere blir spesielt
ramma av dette . De er ofte
lågtlønna, og organisert i forbund,
f.eks .
Hotell
og
Restaurant, der det ofte bare
blir oppnådd små lokale lønnstillegg.
NEI TIL «KOMBINERTE»
_ KREV FORBUNDSVISE
OPPGJØR

De siste åra har ledelsen i LO
sammen med den sosialdemokratiske regjeringa innført kombine rte oppgjor. Oppgjøret i år er et kombinert oppgjør. Det betyr at LO-ledelsen,
staten og kapitalistene setter
«ramma»
for
oppgjøret,
bestemmer hvor mye s om skal
være direkte lønnstillegg, hvor
mye som skal være «indirekte
tillegg» fra staten, som letter e
skatt, «subsidier» for å hindre
at prisene stiger så mye som
før, osv. Dette skjer samtidig
som oppgjøret for alle forbundene blir slått sammen til
ett, samordna oppgjør.
I virkeligheten betyr dette at
fagorganiserte mister retten til
sjøl å stille krav direkte til
kapitalistene og slåss for dem.

HVAER
«LØNNSGLIDNING»?

For å få reknestykket sitt til
å gå opp sier ledelsen i LO at
fagorganiserte
skal få 4
prosent
«lønnsglidning».
«Lønnsglidning» er pampenes
betegnelse på slike lønnstillegg
som arbeidere på enkelte arbeidsplasser kjemper til seg i
tariffperioden, mellom de sentrale _oppgjørene. Men for
svært mange arbeidere og
spesielt for arbeidere i lågtJønnsyrker, «glir» Ikke lønna i
det hele tatt. Alle ansatte I
staten er dessuten fratatt ret-
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reaksjonært
og
arbeiderfiendtlig. I stedet for å gjøre
fagforeninger og klubber til
kamporganisasjoner vil de ha
mer penger. i kassa. De som
betaler tariffavgift får inge n
rettigheter. Norske og utenlandske arbeidere må avvise
dette reaksjonære kra vet. Avvis tariffavgift - organise r
dere for å gjøre fagforeningene
og klubbene til kamporganisasjoner!
De viktigste kravene for alle
arbeidere ved dette t.ariffoppgjøret må være:
• AVVIS LO-LEDELSENS
«KRAV»
30 PROSENT
LØNNSØKNING MÅTIL
• NEI TIL TVANGSDIKAT
OG STATLIG INNBLANDING
• NEI TIL SAMORDNA OPPGJØR
KREV FORBUNDSVISE OPPGJØR, DVS
UAVHENGIGE
OPPGJØR
FOR HVERT FORBUND
• NEI TIL TARIFFAVGIFT
Fremmedarbeidere
har
ma nge egne kra v å stille.
Språket er viktig for å styrke
FREM.MEDARBEIDERE enheten i klassen på tvers av
ORGANISER DERE!
nasjonalite tene . Derfor :
AVVIS TVUNGEN
• KREV
NORSK-OPP TARIFFAVGIFT!
LÆRING I BETALT ARBEIDSTID
LO-ledelsens
eneste .
Andre viktige krav gjelder
virkelige kra v ra mmer typisk rett til heimreise r og respekt
nok ikke kapitalistene , men ar- forkultur og tro:
beiderne. De krever tariffav• KREV RETT TIL PERg ift, dvs. at alle uorganiserte MISJON FOR HEIMREISER
skal betale 90 prosent av fag• KREV RETT TIL FRIforeningskontlgenten. Dette er DAGER I FORBINDELSE
allered·e innført for fre mmed-' l\lED
HØYTIDER
SOM
arbeidere på gruppeimport. FALLER UTENOM NORSKE
Dette krave t e r tvers gjennom HELLIGDAGER
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CARTA 77'
THE CALL:
Support
Azania's
PAC!

-..

The
Gall,
politica l
news pa pe r of The October ·
League (Marxist-Le ninis t),
in i ts issue of J n.nuary 31,
1977, c la ims s upport to
Azania's (South Africa) Pan
Africanis t Congress (PAC) ,
saying:
·
«The m n.ss struggle for
rreedom in South Africa
(Aza.nia) is sha tte ring white
suprema cy a nd apartheid
a nd the schemes of the hvo
superpowers. Wilh the P a n
Africanis t Cong ress ( PAC)
playing the leading role in the
revolutiona ry s truggle, the
various mane n ver s or the
Vorste r racis t regime a nd or
the U.S a nd Sov ie t socialimpe ria lis ts a r e be ing e x posed.
Last year , negotia tions
we r e initiated by He nry
Kissinger to disarm the
masses and promote a proUS puppet regim e in places
or the lotte ring Rhodesian
a nd South African ruling
cliques. But now these ta lks
a ppear to b e in s ha mbles.
these
cirUnde r
cums ta nce s, the S ovie t Union
is ste pping up its propaganda
for a «multi-na tiona l » force
to
«libe ra te»
southe rn
African
a nd
create
a
situation s imila r to tha t in
Angola .
The
socialimpe ria lis ts a im is to fomentdiv isions in the ranks of the
Africa n libe r a tion move m e nts a nd slip in throug h the
bac k door a s the old c olonia l
powe rs are bein g kicke d out
through the front.
The masses a re learning
throu gh the ir experie nces
that they must r e ly on the ir
own revolutiona ry s truggle
a nd not t he s upe r pow ers or
their frontme n.
Since its founding in 1959,
P AC ha d b een in the forefront
of the Azania n p eoples
s truggle, ta king up a rms
against the Vors te r r e gime
and exposing both s upe r powe rs as well as the South
African
r evisionis t
com munis t pa.rty for its line of
«peaceful tra nsition».
P AC
re p resen tative
Gqobose, in a r ecent s peech
to s upporter s in Germa ny,
said : «L e t us unite the
s tr uggle or the peoples or
West E urop e, North Ame rica
a nd the !hird w orld agains t
racism a nd both supe r powers, the USA ond the
USSR , a nd this a llia nce will ·
lend to v ictor y.»

·T he Ca ll, avisa til Oc tobe r
League (Mar xis t -Leninis t ) i
USA, oppfordrer i e n a rtikke l
31. j a nuar til å s tøtte P AC
(P a n Africanis t Cong r ess ) i
Azania.
Kissinger s forsøk p å å avvæ pne m assene og få inn
loj a le m arione t t-r egjeringer
for USA, ser u t Ul å ha misly kkes . I sted e t tra ppe r Sovj e t. opp propaganda e n for
«multinasj ona le» styrke r for
å «frigj ør e» de t s ørlige
Afrika på samme m åte som
Ang ola. Sosia limperia listene
ønske r å s plitte frigj øringsbeve gelsen og s nik e seg inn
ba kdøra n å r de gamle kolonim a k tene blir s pa rka ut.
Side n P AC ble da nna i 1959,
har organisasj one n s tått i
første r ekke I Azanias folks
k a mp, og ta tt tlJ vå pe n mot
Vorster -regim e t.
Samtidig
har PAC a vslørt b egge s upe r m a k tene ,
og
de t
s øra frika ns ke re vlsj onls tpartie t
s om s na kke r om «fre de lig
ove r gang».

-ODBRANA
GRADANSKO
DEMOKRATSKA
PRAVA U
V
- V
FASISTICKOJ DRZAVI
V

1968 d iic se narod u Cekoslovackoj
na borbu protiv sovj ctskc prcvlasti
i za ud vodenje dcmokratiskih prava
u zcmlji. i ova cdka borba ugufona
jc sa soj etsko m vojnom intcrvcncijo m 2 1.!N 968.
U pocetku januara 1977 izasao je
dokument u javnost nazvan 'Carta
77'. 257 ceka i slovaka dali su svoj c
potpise trazcci time kraj poiitickim
prognomi~, i uvodcnje dcmokratskih
prava. Viada Cedoslovacke reagira na
ovaj dokument zcstoko .
Ncki od onih koji su bili potp,snici ,
Carte 77 zavrsili su u mnogo brojnim
tam nicama danasj nje Cekoslovacke.
Muccci herojc danasjnjicc, ukrativsi
' im rad, na osnovu njenih trazenja
pravdc. To ujcdno pokazuje, da
Ccdoslovacka
nije socijalisticka
nica sa demokracijom za radnu klasu
i njenih prij atelja, i s diktaturom nad
burfoazijo m, ncgo jcdna kapitaiisticka
zcmlja,
gdjc
nova
sprovodi svoju dik taturu nad radnim
narotom Cckoslovackc. A zaista diktatura po fasisticko m uzoru .
I. j anuara ove godinc Cart a 77 je
potpisana
od
strane
257
Ovo pismo upcreno je protiv zabranc
rada za protivnikc diktature u zemiji..
U pismo se navodi , da mnogi lj udi
zive u strahu da cc izgubit svoj e
radno meste, a njena deca ncce imati
pravo na skolovanj e, j cr su im roditclj i protiv vladaj ucc klase u svojoj
zcmiji.
Ca rta 77 pokazuje da ceske vlasti
zabranjuj u i Uacc pravo primati i
cavati informacije. Telefoni se pris-

st
luskuj u, lj udi se pral: u"sv~u ~pu~
Pret res k uca, spijunaza uzdaJa. p,~m
opt uzujc cedoslovack i re:iim za s1stematsko krscnjc lj udskih prava I demo?
kra tskih sloboda .
Tko su ljudi potpismici Carte 77 :
· Vcfina mjih su in tclcktu alci. QvdJC
ni Organiza torski nema rad n.i ~ke
klase. Politika ove grupc je politika
libcrainc ,bu r:ioazijc. Ide na to da
uvcdu grazansko demokratiska p~va
u j cdnoj fasisticko upravnoj zemlJ•·
FASISTICKA DR ZAVA
Kruscov - revizijonisticka ko ntrarevolucij a jc srusila socijalisticki Sovjet deo istoc ne Evropc, i izgrad ila
kapitalizam u 1956 - 66.
Cekoslovacka nijc same kapitaiisticka, vec i fasisticka dr:iava sva
radnicka prava prcstaJa su vaiit,
naken sovjetske krvavc okupacij c
1968. Nova bur:ioaska vladaj uca klasa
u MOskvi jos wek drzi Cckoslovacku
u svojim rukam a, daj uci marionctsko
fasistickom rezimu p rava nad cekoslovackim narodom.
Mnogi potpisnici Carte 77 bill su
aktivni jos za vrijemc Dubceka, do
avgusta 1968 . Na isti nacin kao i
Dubcek, potpisnici Carte stojc u
opoziciji protiv Sovjetskog Savcza.
lake se same bore za demokratska
prava koja 'SU recimo u zapadno
evropskim zemijama, ova borba je
vaina zbog toga sto se upravo bori
prtiv fasisticke diktat ure u Cekosiovackoj.
Fasisticki karakter cekosiovackog
rezima dolazi jasno do izraza sa

svojim progonom potpisnika Carte
77 .

PROGON POTPISNI KA
CARTE 77
Jeda n od voda Cart e 77 je Pave!
Kohout. Pavet j e uhapsen s~~• :
svojom ienom u Pragu. Policya .
zaustavlja izvlaci iz auta udara.' ,
zatvara. 1 mnogi drugi intelektualct su
pozatvarani. Vise nji~ iz grupe su
izbaceni sa svojih radruh mest a. Medu
nj ima j c i istraiivac Zdene~ Mylna_r.
Rci im Cckoslovacke up er~?. SVOJ~
divlje opt uiice protiv 0 1:'°~'.c~e. ? nt
se o ptuzuju da su 'poc1ruli _o~biljm
prekr~ j repubiicko~ po_stoJ~nJa - da
du drugi m recima 1zdaJruc1 maroda 1
rad nicke klase!
Fasisticki reiim uperiva dircktni
rasisticki napad pro tiv opozicije.
Jcdan deo potpisnika su jevrcji. Vlasti
ih o ptuiuju da su strani clcmenti u
cekoslovackom narodu.
Cekoslovackc vlasti imaju u planu
optuiiti innogc iz opozicijc na osn_ov!
iainih dokaza i o ptuzb1. Nast0Jcc1
prik riti pravi politick i karakter izmcdu ostalog na padajuci i prostituciju , itd.
Delje fasisticki rezim prcti izgonom
iz zemljc onih kojc se bore za graiansko demokratska prava.
Rczim u Cckoslovackoj zastupa i
cvrsto stoji za jednu gradansku
fasisticku diktat uru nad radnom
kiasom Cckoslovackc, i sviju demokratisk ih anti - fasistickih snaga u
zcmiji. Njima mije stalo ni do oslobodcnja radnog naroda nil im je stalo
do dcmokracijc.

Forsvar for borgerlig-demokratiske
I 1968 r e is te folke t. i T s j e kkoslovakia seg I.i l ka mp mot sov•
j etis k ove rhe rre dømme og for
innføring av de mokra tis ke r e ttig he ter. De nne ka mpe n ble
knus t av s ovjetis ke tanks og
soldater 2 1. a ugust 1968.
!\len m otstanden m ot unde rtrykkinga fortsette r. I b egynne lsen av j a nua r i å r ble de t offe ntlig gjort e t d okume n t i Praha
- «Cha rta 77»-d e r 257 na vngitte
tsjekke r e og slova ke r kreve r

h'i MiN :~

slutt på politis k e forfølgelser og
innføring
av
b or gerligd em okratis k e r ettigh ter.
R eaksjone n fra m y ndighe te ne
i T sj e kkoslovakia ha r vært vold som . Folk som s krev unde r på
«Cha rta 77» ha r blitt fe ngs let,
mis ha ndle t e lle r ha r m istet a r b e ide t på grunnlag av si'ne
p olit is ke s ta ndpunkte r . Tsj e kkoslova kia e r ikke et sosia lis tisk
la nd m e d de m ok rati for a r b eide rklasscn o·g d e ns a llie rte og

dikta tur ove r borger s k a pet, m e n
e t ka pi talistisk la nd hvor de t nye
b or ge r s ka p e t
utøver
sitt
diktatur over de t a rbeide nde
folke t, e t d ikta tur av fascistis k
ka ra kte r.
D e t var 1. januar i år a t «Cha rta 77» b le undertegna av 257
tsjekkoslovaker. Brevet retter
seg mot yrkesforbu d for opposisjonelle i Tsj ekkoslovak ia.
Det slår fast at m ange går i
frykt for å m iste arb eidet, e ller

for at barna de r e s s k a l bli fr atatt
r etten til u tdanning fordi d e sjøl
har politiske standpunkte r som
går
m ot
he rskerklassen
i
Tsj ekkoslovakia .
«Charta 77» viser til at de
tsjekkoslovakisk e
myndighe tene undertrykker r e tten til å
motta og spre informasj on. Undertr yk kinga m ot politisk e opposisj onelle kommer eller s til
u t trykk
g jennom
telefon avlytting, overvåking, husu nder-

søk etser, spionasje og angiveri.
Brevet anklager det tsj ekkoslovakis ke
regimet
for
system atiske krenkinger av
menneskerettighetene og de
demokra tiske frihetene .
H vem e r det som står bak
<<Charta 77» og hvilke politiske
linjer står de for? De aller fleste
av underskriverne av brevet er
i ntellektuelle. De t er ikke ar:
beiderklassen som er Jede~de 1
denne gruppa, hverken polttlsk

:!•) .tong Hassans fascistregime

fengsler hundrevis av revolusjonære
Den 4. januar i år begynte
en omfattende rettssak i
Casablanca i Marokko, mot
139 marxist-leninister. I alt
sitter det i dag 240 marxistleninister i marokkanske
fengsler. Mange av de tiltalte
har sittet fengsla siden 1974
uten rettergang. De er blitt
torturert, plassert i isoleringsceller, og har fått minska
matrasjoner. Det er ingen tilfeldighet at marxist-leninistene er blant de som blir
hardest ramma av fasci~tregimets undertrykking. Revi- '
sjonistpartiet og de åpent
reformistiske partiene har
lenge sabotert den antifascistiske kampen som
marxist-leninistene
rundt
organisasjonen llal Aman har
stilt seg i spissen for.

BILDET: Etter at denne artikkeicn blei skrevet, har dommen falt mot 176
revolusjonære i Marokko. Av disse fikk 44 livsvarig fengsel, 21 fikk 30 års
fengsel, 44 fikk 20 Ars fengsel hver, 45 ble dømt til 10 års fengsel og 19 ble
fengsla for fem Ar. Abdellat,ifZeroual var en av patriotene som ble torturert og myrdet av fascist-regimet.

F a scis tstate n Ma rokko har
lenge slått for ei bruta l undertrykking a v a rbeide rkla ssen og
folke t i landet. Sæ rllg grusom
var massakren m ot gruve.
arbeiderne i J erreda i 1965.
Fra 1965 Ul i dag er mer enn
1.000 progressive blitt d r ept av
den marokkanske statens voldsa ppa ra t.

ILAL AMAN - MARXIST·
LENlNISTISK
ORGAN ISASJON
Ifølg e de n franske kommun istavisa l' Humanite Rouge,
går llal Aman og de ns leder
Abraham Serfa ty inn for
følge n de prinsipper: De innser
nødvendighe ten a v et kommunistisk ar.beiderpar ti for å lede
og org aniser e den r evolus jonære bevegelsen og m a ssenes
kamp. De inn~er nødvendig heten av å da n ne den r evolusjonær e allia ns en m e llom a r beiderklassen og bøndene unde r ledelse av a rbe iderklass e n
og dens parti. De hevde r vide r e
a t d et i da g e1· d en v æp na kampen på landsbygda s om er d e n
viktigste, m en s væ pna ka mp i
by ene må underordne s kampe n på lands bygda i d en nåvær e nde fa se n a v d e n la n gv a rige folk ekrigen for frig jøring fra d e t fa scistis k e
dikta tu r e t.
De t e r på g runn av disse
revolusjonæ r e s t a ndpunkte n e
at medle mme ne av Ilal Aman
stilles for klassesta te ns doms tole r i Marokko.
FULL STØTTE TIL
F OLKE T l VEST-S AH ARA
Ila ! Am a n har skarpt
g r epet
det
m arokkan:~
b orgerskapets aggresjo
folket i Sahara
n mot
«folkema rsjen ,; og de ~ såkalte
Saha r a i 1975 M mo
Vestbåde fra de t ~a' . e d full s tøtte
skapet O
~J~nale bor gerg rev 1sionistpartlet
! ører kong
H
,
assans reg ime
k rig for å
Sahara, som \ ~~ekte r e Vestrike fosfatkUd n t a n ~1;t h a r
Pa rtie ts gene er . Rev1sJonis tYata h
ra1se k retæ r Ali
As le n:.r !~lget~la~et Afrlqueer In
u
It. «Marokko
Hos osge n _konsen trasjonsleir.
s eksisterer det politiske
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p artier som fungerer normalt. » Og videre : «Vi er tilhengere av at alle politiske
fanger fr igis og at folk i eksil
skal vende tilb ake. Når de t er
sagt, så s kal loven anvende s
s trengt ov erfor utenlandske
a genter, overfor dem som går
imot h istoriens strøm for å hindre b e fr ielsen av v å r t Sahara .»
M ens r evis j onistpartiet a ltså
vil «b e fri » Vest-Saharas folk
fra r etten t il å le v e fritt i sitt
e get land , s tøtte r Ilal Ama n frig jøringskampe n som
VestSaha r a s folk føre r unde r
ledelse av P olisario-fr on ten.
m ot Marokkos politis k e og
militære aggresjon .
POLITISKE D EMONSTRASJONER UNDER
RETTSSAKA
De
tiltalte
marx istleninisten e h a r h e le tida stått
fas t På _s itt politis k e g runns yn
og
g:iennomført
politiske
demonstrasjoner i r e ttssa len.
De marke rte b la n t a nnet m ed
et min utts stillh e t m inne t om
kommunisten Abde llatif Z ero·
uali som ble tor turert ihjel av
~gimet i 1974. De har også
gJenn omført flere sultestre iker
mot prosessen og d e elendige
fen gse lsforholda. De har flere
ganger i r e t tssale n fordømt
torturen de e r b litt utsat t for.
l'Humanite Rouge offentlig gjorde nylig e t dokument f ra
en a v de tiltalte, Abraham
Se farty. Dokumente t inneholdt
d e talje rt avsløring av torture n
han e_r blitt utsa t t for siden
fen gs b n ga
27. j anu ar 1972
Sefarty skriver at en av tortu:
ristene e tter all sannsynlighet
v_a r en f rans kmann, som
sikkert har lært d e t blodige
h å nd".'e rket u n der Frankrikes
kolomkrig mot d t
folkets fri .
e a lgirske
1956 til 1962.gJøringskamp fra
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regimet I Tsjekkoslovakia har
kommet klart til uttrykk gjennom de forfølgelsene regimet
har satt inn mot de som underskrev «Charta 77».
En av talsmennene for «Char-

ta 77» er Pave! Kohout. Han ble
stoppet av væpna politi sammen
med sin kone I Praha. De ble
dratt ut av bilen de kjørte i, mishandlet og arrestert. Mange a ndre intellektuelle har også blitt
arrestert for kortere tidsrom og
forhørt sammenhengende i opp,
til 14 timer om gangen .
F lere av unders kriverne av
«Charta 77» har alt blitt sparket
fra jobbene sine . Det gjelder
bl.a. forskeren Zdenek Mylnar.
Regimet i Tsjekkoslovakia retter ville anklager mot de opposisjonelle. De anklages for
«alvorlige
forbrytelser
mot
Republikkens grunnlag» og det
sies at de opposisjonelle er
«politiske og ideologiske skipsvrak , folk som har brutt alle sine
bånd med folket i sitt eget land .»
Fascistregimet har rettet
direkte rasisitiske angrep mot
opposisjonen. En del av underskriverne av «Charta 77» er
jøder, og myndighetene har
anklaget dem for å være «fremmedelementer og utlendinger»
og ikke «ekte» tsjekkoslovaker.
Regimet i Tsjekkoslovakia
har videre planer om å stille
mange av de opposisjonelle for
retten under falske anklager. De
kan sjølsagt ikke Innrømme den
politiske karakteren i disse
rettssakene , men forsøker å sk-

:)~;'.:;_ti{fu::W~~i i \fttt!'.:r

)"~~~~~$
rettigheter i n f_~,cistisk stat

· BILDET: I 1968 blei OpJ!Osisjo11en I Tsjekkoslovakia knust av sovjetiske tanks. Okkupanttroppene er
i dag den beste garantist for det fascistiske regimet i landet.

eller organisatorisk. Politikken
til gruppa er politikken til det
liberale borgerskapet, til den
delen av borgerskapet som
krever Innføring av borgerligdemokratiske rettighe ter i en
fascist-styrt stat.
EN FASCISTISK STAT
Kapitalismen ble gjenoppretta
i det sosialistiske Sovjet og
resten av Øst-Europa gjennom
Krustsjov-revisjonlsme ns kontrarevolusjon i 1956-:,- 57.

Tsjekkoslovakia er I dag ikke
bare kapitalistis k, det er en
fascistisk stat: D e demokratiske
rettighetene for a rbeiderklassen
og resten av folket er satt fullstendig ut av kraft etter Sovjets
blodige okkupasj on av landet i
1968. De nye herskerne I Kreml
holder fortsatt Tsjekkoslovakia
okkupert og sørger for a t et
fascistisk marionettregime opprettholder diktaturet over det
tsjekkoslovakiske folket.

Mange av de som i dag står
bak «Charta 77», var også aktive
i Dubcek-perloden fram til
august 1968. På samme måten
som Dubcek sto for en borgerligliberal opposisjon mot Sovjet,
står hovedmennene bak «Charta
77» for det samme. Men kampen
for de borgerlig-demokratiske
rettighetene
er en
viktig,
progressiv kamp mot det
fascis tiske diktaturet.
_Den fascistiske karakteren til

jule den sanne karakteren bak
falske
anklager
om
bl.a.
prostitusjon.
Videre
truer
fascistregimet med å landsforvise de som har reist kampen
for de borgerlig-demokratiske
rettighetene.
Regimet i Tsjekkoslovakia
står for et borgerlig, fascistisk
diktatur over a rbeiderklassen I
Tsjekkoslovakia
og
a lle
demokratiske, a nti-fascistiske
krefter i landet.

JORDA RUNDT
Dutch workers
hold massive strikes
Sbriie 30.000 Dutch workers
have walked out in protest
against the management's
rcfusal to meet their demand
for wage increases a nd hetter
livellhood.
The
strike
movement, one of the biggest
since the end of world war
two, is surging forward, according to re ports from the
Hague.
The wave of strikes which
has already lasted more titan
te n days was started by
dockers in Rotte rdam, one of
the biggest ports in the worldHalf of the port's 14.000
workers are on strike. As a
result, 85 percent of the port
is incapacitated and 35 ships
are unable to dock. In Amsterdam, large numbers of
dockers have walked out.
They are demanding a two
percent real wage hike while

the management agrees to
one percent «at best»February 17th, more than
6.000 Dutch workers marche d
past the parliament in
solidarity with the striking
dockers.
The
strike
movement has also spread to
transport,
e ngineering,
building, aviation, printing,
dairy and other industries. In
the Hague, a strike by transportation workers made
thousands of workers late for
work yesterday morning.
The printers' strike brought
the publication of some
nationalandlocalnewspaper
toa standstill.
At present, workers in
other industries are ready to
take part in the move ment_
(Hsinhua,
February 18th )

Danish printers
hold nationwide strikes
Danish printers went on a
nationwide strike recently in
solidarity with the strilå.ng
workers at the Berlingske
House and in protest against
an
unreasonable
court
judgement, according to
newsreports from Copenhagen.
Some 1.000 printers at the
Berlingske
House,
the
biggest Danish publishing
House, started a strike on
January 30th to protest
against the managcme nt's
decision to lay off 300
workers and cut wages of
others. As a result, the
Danish papers «Berlingske
Tidende» og ccBerlingske Aftenavis» have not appeared
for nearly three weeks.

But the Danish labour
court
handed
down
a
«judgement» which ordered
the strikers to resume work
immediately and fined each
striker 300 kroner. The
strikers
boycotted
the
judgement which they said
was utterly unreasonable and
persisted in their struggleOn the day when the court
judge m e nt was announced,
printers at the Politikens
House downes tools inn support of the just struggle of the
Berllngske House printers
and in strong protest against
the court judgement. The
publication of the three
Danish papers printed by the
House, «Politiken», «Ekstrabladet», og ccJydske Tiden•
de», was suspended.

Forced Sterilization in India

•
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- Myths die hard, and the
overpopulation myth appcars
to b e one of the hardest. Ata
tim·e when ruling class In India has failed to cover up its
policies of increasing exploitation and oppression it is attempting to recoup its losses
by instituting a method of
population control, forced
sterilazation, with the basic
aim of m a lntaining its
domination and extending lts
subjugation and discipline
over the toiling masses.
This is from an article in
«New

India

B1illetin",

a

publication
of
Indian
People's Association in North
America (IPANA). The article says that contrary to the
falsehood spread about India,
there is no shortage of land
and no scarcity of an innovative, inventive and hard
working population. The density
of
population
Is
favourable in India to that of
for example China, North
Vietnam, Japan and West
Germany. The soil is rich and
can in many parts of the
nation produce 2-S crops annually.
During the past year,

Brutal framferd av tyrkiske
okkupant-styrker på Kypros

Den europeiske kommisjon
for
menneskerettighetene,
som er underlagt Europarådet I Strasbourg, har nylig
-L'Humanite Rouge •-½r.~ .~ L.
offentliggjort en rapport hvor
.....h:.... .:, ½ •~ ~ I ;._;J ~J_;,..J I
de hevder at de tyrkiske
oklrupantstyrkene før gruAbraham Serfaty l.....,.J L;J -ILLal Aman
somt fram da, de okkuperte
- -: •._;_, l_,...J I • ~ .:,_,.ij-.!
deler av Kypros i 1974. Rapporten anklager dem for å ha
i$'.r--11 ef~ I':'_;.,J I ~-.!J _, _,..;~
begått massemord, voldtekt,
plyndring og ran. De skal ha
•,.s_r.At....,.JIJWIJ ½Jy-11
behandlet
kyprioter
på
..:. l)_;u I efJ~ I':"'_;.,J I ~,...;r-J
umenneskelig måte.
Da undersøkelseskommii...L
I il.,.hJ I
½J_,.;.J I
sjonen kom til Kypros i sepil.. W I i.LlJ I •-> )UJ
I
tember 1975 ble de nektet ad~
)
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gang til den «Tyrkiske
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nearly every month people
from every walks of life have
stood up heroically to oppose
and expose the brutality and
hippocracy of the forced
sterilization program. Many
people have died from infections contracted during
the opcrations, hundreds
have lost the ir jobs and thousands have been terrorized in
the name of the population
control. ·
cc It is clear that all the
measures associated with the
forced sterilization program
cannot solve
the basic
problems of the Jack of work
and growing hunger faced by
the people. The only just
solution for the people of India is to carry through a
social revolution to change
the power structure of the
pattern of ownership, a
political revolution to deliver
the power now-held by the big
caplt-alists and the blg landlords lnto the hands of the
workers and peasants and a
scientific revolution which
will release the energy of the
people in order to effectively
harness the power of the
machlne,» the artlcles says.

føderative stat», som den
tyrkiske regjeringa har kalt
den delen de okkuperer. Før
dette hadde Tyrkia forsøkt å
få igjennom I Europarådet at
denne undersøkelsen ikke
skulle foretas.
Regjeringa på Kypros hev•
der at alle de kriminelle
handlingene som er nevnt
ovenfor pluss en storstllt
tvangsforflytnlng av greskkyprioter ble foretatt på ei tid
da det ikke forekom kamphandlinger mellom de tyrkiske soldatene og kypriotiske styrker.
(Guardian)
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THE P ICTUR E : Hua K uo-feng, c halnnan of the Centra l Com mitee of t he Communist P a r ty of China a nd Pål Steigan, c ha irman of AKP(m -1).

Chairman
Hua Kuo-feng
meets Delegation
of A KP(m-1)
On Februa r y
12, t he
Chinese
News
agen cy
Hsinhua carried a n a r ticle on
t he m eeting between Hua
Kuo-fe ng, chairman of t he
cen tral committee of the
Communis t P a rty of China
a nd t he delegation of the
AKP(m -1), Nor way, headed
b y party c ha irman Pål
Steigan. P resent at the
m ee ting were Li Hsien -nien,
m e mber of the political
bureau of the CP C central
committee, and Ken g P iao
and Feng Hsuan , head a nd
d eputy head of the Inte r national
Liaison
Depar tement of the CPC central
c ommittee.
At the banque t after the
meeting comrade Li Hsie nnien poin ted out that t he
present international situation is excellen t a nd that t he
trend of developement is
favorable to t he people
throughout the world . He
discussed the smashing of the
«gang of four» a nd the excellent sltuation in the mass
m ovem e n t in China , Li
Hsie n -nien
p rai sed
the
AKP(m-1) for its political line
a nd revolutionary activities,
and emphasized that the

fraterna l friendship hetween
the two parties is founded on
the
basis of MarxismLeninism a nd proletarian in ternationalism.
In his toast comrad e Pål
Steigan remarked that t he
sm ashing of the counter-r evolutionar y «gang of four» b y
t he CPC cen tral committee
headed by comrade Hua Kuofeng s hows that comrade Hua
Kuo-feng is t he wor thy suc cessor of chairm a n Mao. The
situation in China is excellent, he said. Steigan exposed the threat against Norway by the two s uperpowers
a nd especially by socia liJnperialism. He d iscussed
s uperpower rivalry · leading
to an inc rease of t he danger
of war and said that socialimperialism is the most
lil<.ely to star t a world war .
P ointing out t hat the peoples
of the T hird World are t he
rna.in force opposing the two.
su perpowers a nd fighting for
revolution,
he
praised
China's revolutionary foreign
policies formulated hy chairman Mao and implemented
by com rade Chou En-la i as a
great a nd s ignificanl su pport
to the peoples of the wor ld.

Tyrkias
RevoluSJonære
Arbeider og
Bondeparti

-

Klassekampen bringer her et intervju med en representant
for Tyrkias Revolusjonære Arbeider og Bondeparti. Partiet svarer
på supermaktenes tru~I mot Tyrkia, om ~vordan Sovjet fo~ker
å øke sin innflytelse I landet, om partiets syn på konflikten
mellom Hellas og Tyrkia i Egeerhavsområdet. Andre del av
intervjuet kommer i neste fremmedarbeiderutgave.

Hva skjer i Kina? Borgerlige aviser skriver om maktkamp mellom de kinesiske lederne etter Maos død, og
om nederlag for «venstrefløyen» med «firerbanden» i
spissen.
Utviklinga i det sosialistiske Kina forstås ut fra borgerlig intrigetenkning. Det som skjer i Kina nå er ingen
maktkamp mellom personer, men en kamp om hvilken
vei Kina skal følge, den sosialistiske eller den
kapitalistiske veien. Det er klassekamp. Formann Mao
Tsetung understreka gang på gang at kampen mellom
klassene fortsetter under sosialismen. Med «firerbanden» i ledelsen kunne Kina ha skifta farge, slik Sovjet gjorde det etter Stalins død.
«Firerbanden»
var
ingen
venstrefløy. sjøl om de framstilte seg som superrevolusjonære . Ingen virkelig venstrefløy
kan følge ei politisk linje i strid
med folkets interesser, slik
«firerbanden» gjorde .
De våget sjølsagt Ikke å angripe formann Mao Tsetung.
Ingen som søker oppslutning i
Kina kan gjøre det. De ga inntrykk av å støtte seg til hans
direktiver. mens de i virkeligheten fordreide og forfalska dem
slik at de passet for deres formål.
FORHOLDET MELLOM
REVOLUSJON OG
PRODUKSJON
Et eksempel er det som
skjedde i industrien. «Sett politikken fremst», sa «firerbanden». Tilsynelatende var det
i samsvar med formann Mao
Tsetungs riktige linje : Ta et fast
grep om revolusjonen for å
fremme produksjonen .» Men

«firerbanden» fordreide dette til
at «produksjonen automatisk vil
øke når revolusjonen drives
bra.» De fordømte dem som
snakket om produksjonen eller
gjorde noe for å fremme den. På
fabrikker der deres linje hadde
oppslutning,
kunne
produksjonen stanse helt. De hevdet det
var galt å arbeide for «revisjonister» - ledere som ville øke
produksjonen.
De satte revolusjon opp mot
produksjon, klassekampen opp
mot kampen for produksjonen.

.----·
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På denne måten undergravde de
både revolusjonen og produksjonen. Linja deres førte Ikke
«automatisk» til økt produksjon,
men til kaos i produksjonen,
anarki i økonomien, noe som på
sikt ville ha ført til gjenoppretting av kapitalismen.
«FffiERBAND EN»
LE D A IKKE KULTURREVOLUSJONEN
«Fire rbanden» var Ikke ledere
for kulturrevolusjonen, sjøl om
de likte å framstille seg slik. De
hadde tildels ledende poster under kulturrevolusjonen. Men
initiatvet til denne store og
viktige massebevegelsen korn
fra formann Mao Tsetung sjøl.
Og ansvaret for det praktiske arbeidet og for å holde staten sammen , lå hos statsminister Chou
En-lai.
Allerede under kulturrevolusjonen pekte Mao Tsetung på
uhelclige innslag. Det ble iblant
anvendt voldsmetoder istedet
for argumenter , det forekom
merkelige slagord som «Ned
med alt». Åpent kontrarevolusjonære handlinger, som brannstiftinga i den britiske representasjonen ble r ost som revolt.
«Firerbanden» var ansvarlige
for endel av disse innslagene,
feilaktige slagord,
oppfordringer til voldsbruk. Undersøkelsene den seinere tida tyder
på at dette ansvaret er mer omfattende enn både Mao Tsetung
og sentralkomiteen har vært
klar over.
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BILDET : For mamn Hua Kuofeng hilser en million mennesker
på Tienanmen-plassen i Peking
som demonstrerer til støtte for

KRITISERTE AND RE LEVDE SJØL I LUKSUS
Noe av det som har opprørt
kineserne sterkt, er hykleriet
deres når det gjaldt kampen mot
borgerlig livsstil. Sarnliclig som
de I ord gikk til angrep på prlvi- .
legier og slutta opp om kampanjen mot de borgerlige rettighetene (fordeler og rettigheter
som ennå er ulikt fordelt under
sosialismen) , utnytta de sine •
høye stillinger til et liv i luksus.
De kritiserte vanlige kinesere
for å ha småborgerlige vaner,
fordi de likte å spille kort eller
dyrke potteplanter. Samtidig nøt
de sjøl god mat og drikke på
statens bekostning.
SABOTERTE HJELPEARBEIDET ETTER
JORDSKJELVET
Jordskjelvet
i
TangshanFengan-området 28. jull I fjor
førte til store tap av menneskeliv og materielle ødeleggelser.
Det ble straks satt i gang hjelpearbeid. Sentralkomiteen sendte
e n delegasjon under ledelse av
nåværende statsminister Hua
Kuo-feng for å delta i aksjonen.
Hele Kina deltok etterhvert i
hjelpearbeidet.
I skarp motsetning til dette sto
«firerbanden»s handlinger. De
forsøkte å lamme og villede sentralkomiteen ved å kritisere
hjelpearbeidet for Ikke å sette
klassekampen i høysetet. Arrogansen deres vakte folks raseri.
En uttalelse var slik: «Det er
bare en million mennesker i

har 800 rnillloner. Hvilken rolle
ville det spille sjøl om Tangshan
var blitt utviska fra jordas overflate?» Dette er noe folket I
Tangshan husker!
FRAKSJONSARB EID
I PARTIET
«Firerbanden» hadde bygd
opp et maktapparat innafor partiet. De hadde Ikke militærmakt,
men en viss politimakt. De
bygde opp såkalte rebeJJorganisasjoner. De utnytta ytringsfriheten, de utnytta systemet
med veggaviser. De satte I gang
lokale kampanjer mot lojale
kadre. De hadde sine forbindelsesposter over hele landet. Partikomiteen på et sted
kunne ha vanlige forbindelser
med sentralkomiteen, men samtidig hadde «rebellene» forbindelse med spesielle personer
1 sentralkomiteen. Det var altså
rein fraksjonsvirksomhet. Gruppa var ikke særlig stor eller særlig populær, men den laga store
problemer.
KAMPANJEN MOT
«FffiERBANDEN»
Kampanjen som nå blir ført
mot «firerbanden» og den politiske linja de sto for, forsøker å
forene arbeiderklassen
Ikke
splitte den. Kritikken konsen-

KLASSEKAMPEN: Bugiin her
iki siiper devlet Tiirkiye'yi tehdi t etmek te mi dir?
TllKP
GbREVLlSI: Bugiin
Tiirkiye, her iki siiper· ·devletin,
yani
ABD
ile
Sovyetler
Birligi'nin hegemonya i;at,~masmm en yogunl~t,g1 yerlerden
biridir.
ABD
emperyalizmi,
lkinci DUnya Sav~mm hemen
arkasmdan TUrkiye':s,e girdi.
Onun yiizUnde "hiirriyet" ve
" demokrasi " maskesi vard1. Ama
o, zalim ve somiiriicU idi. Yurdumuzu giderek siyasi, iktisadi
askeri ve kiiltiirel baktmlardan et'.
kinligi altma ald1. ABD emperyalizmi,
yalmz
-Tiirkiye'nin
zenginliklerini talan etmekle kalmadt. Tiirkiye'yi kendi sald1rgan
siyasetine bir alet etti. Askeri
bakimdan Tiirkiye'yi 19 50 ,1erde
Kore halkma kar~, saldm sava~mm ii;ine · soktu . Daha sonra
NATO ve ikili anl~malarla Tii _
kiye'yi Ortadoliu 'da ABD e~peryalizminin hizmetinde jand~~a yapt,. Ancak her iki
m11liyetten 'f'.iirkiye hallu, ., 30
y1ld1r ABD emperyaliznu· k
.. d
ne ~•
muca ele etmektedir ve b
.. den Tii ki" •
u yuz
..
r ye de ABD'nin ve onun
u~ lllrmm itiban son derece
k_otli~ur. ABD emperyalizmi
~ rnd ' 'IUrkiye'de son 30 y,ld~

elde ettiklerini korurna i;abast
·Fakat
o,
art,k
ii;indedir.
Tiirkiye halkmm kahramanca
miicadelesi ka~mda bunda bile
bir b~an saglayamaz durumda- •
dtr.
ABD e mperyalizminin y 1ldiz1IUn
sonmeye b ~lamas1 ve Ru s sosyal
emperyalizminin y\ikselen ve
daha saldu:gan bil: emperyalist
siiper devlet olarak 1960'1ann
sonlarmda ortaya i;lkmaS1 iizerine, Rus sosyal emperyalistleri
Tiirkiye
iizerindeki
karanl,k
emellerini her gec;en giin daha
anla91hr bir ~ekilde hissettirm~tedirler. Rus :sosyal emperyalistleri, Tiirkiye halkmm ABD
emperyalizmine kar~• 30 y1ld1r
verdilii ~anh miicadelenin semeresine ko nmak ve ABD empery_alizminen yerin«i gei;ip 'Iurkiye
halkmmefendisi
olmak
istmektedirler. Bu nedenle Rus
sosyal emperyalistleri ile ABD
~mp_eryalistleri ara,smda Tiirkiye
uzenndeki hegemQnya miicadelesi giinden ~iddiet!enmektedir.
Onlann gerek Tiirkiye iiz erin·
deki, gerekse Avmpa'daki hege·
n_i_o~ya
aa1~mE1s1,
iiuphesiz
gunun birinde ye,ni bir diinya
sav~ma yol ac;acakt1r. Bundan
Tiirkiye hallu da biiy\ik zararlar
gorecektir. Rµs sosyal emper-

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022

H ua Kuo-feiig.

Tangshan. Men Kina med sine
9,6 millioner kvadratkilometer
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The Struggle against
the «Gang of Four»

BILDET: En million mennesker
samlet seg på Tienanmenplassen i Peking 25. oktober for
å demonstrere sin støtre til at
Hua Kuo-feng blei utnevnt til
formann i Sentralkomiteen i
Kinas Kommunistiske Parti.
trerer seg om de fire og deres
nærmeste støtter. Nå blir det
ført diskusjoner rundt omkring
på arbeidsplassene, og man
kommer fram til enighet. Det er
ikke innafor arbeiderklassen at
kampen skal føres. Slaget må
rettes mot de fire, ikke mot de
ungdommene, soldatene og andre som støtta dem.
For eksempel i Shanghai, der
de fire lenge hadde hatt en viss
innflytelse, ble det ikke holdt
dramatiske
«utrenskninger».
Det fantes noen direkte ansvarlige, noen skurker. Men de andre
ble bare kalt inn og forklart hva
de fire sto for. Siden fikk de gå
tilbake og arbeide politisk . Det
er ei langvarig og krevende
korrigering som må til, og
mange falske ideer som må bekjempes.
.
.
For å forstå det som skJer 1
Kina, må en huske·-"Mao Tsetungs ord om at klassekampen
fortsetter under sosialismen.
Det kan hele tida oppstå høyrelinjer og falske «venstre»-linjer.
Sjøl om «firerbanden» er fjerna,
fortsetter kampen. Men det
betyr også at kineserne stadig
arbeider for å løse problemene
som utviklinga stiller, og gå videre
i bygginga av sosialismen.
yalistleri, bu hegemonyil miicadelesinde · son derece sald1rgan
ve tehdit edicidirler. Onlar, Tiir·
kiye'nin Bo~azlar iizerindeki egemenli~ini hic,e say1p tehditle
uc,ak gemilerini Bo~azlardan gec,,
iriyorlar. Tiixkiye'den Ortado~u•ya inen bir hava koridoru
istiyorlar. Tiirkiye ordusunun ·
yiiksek
rii tebeli
generallerini
Kafkasya'daki askeri manevralara ~~mp korku veriyorlar.
Onlar, tek kalimeyle Tiirkiye'yi
bir lokmada yulmaya hazirlamyorlar.
KLASSEKAMPEN ' Sovjel sosyal
emperyalizrni, Tiirkiye'yi hakimiyeti altma almak ic,in ne gibi
yollar deniyor?
TllKP GØREVLlSI: Rus sosyal
emperyalistleri, Tiirkiye'ye_ son~
yil ic,inde ABD emperyalistlen·
nin son 30 yilda yatird1gmdan
daha fazla sermaye yat1rd1lar.
$imdiye kadar Tiirkiye'ye 1
milyar 54 milyon dolar Y_etmm
yapan Sovyetler Birlig-i,. bir kac,
yil ic,inde Tiirlciye'deki )'.8-tirimlanm 3 milyar 700 rrulyon
dolani 9 ikarmaye 9al1,;mak_tad.tr •
Rus sosyal emperyalistlen, _b~
Yatmmlar ile Tiirlciye sanayi 51 nin can ahc1 noktalarin1, yani
demirc,elik sanayisini, aliimin-

-

Vi må forstå og behandle

Formann Mao Tsetung på
sentralkomiteens
arbeidskonferanse i Pcitaiho, august
1962 og på 10. plenumssesjon
i partiets 8. sentralkomite i
september samme år. (Oversatt av redaksjonen fra
Peking Review, nr. 2, 1977.)

capitalist road, and there is
the danger of capitalist
restoration. We must recognize the protracted and com•
plex nature of this struggle.
We must heig hten our vigilance. We must conduct
socialist education. We must
correctly understand and
handle class contradictions
and class st;ruggle, distinguish the contradictions be•
tween ourselves and the enemy from those among the
people and handle them
correctly. Otherwise a socialist country like ours will turn
into its opposite and degenerate, and a capitalist restoration will tal,e placc. From
now on we must remind ourselves of this every year,
every month and e very day
sothat wc can retain a rather
sober undcrstanding of this
problem and have a Marxist•
Leninist line.»

«Sociallst society covers a
considerably long historical
period. In the historical
period of socialism, there are
still classes, class contradictions and class struggle,
there is the struggle between
the socialist road and the

(Mao Tsetung in August 1962,
at the meeting on the work of
the Party Central Committee
in Peitaiho in August 1962 and
at the Tenth Plenary Session
of the Party's Eigth Central
Committee.)

klassemotsigelse r og klassekamp på korrekt vis, skille
motsigelsene mellom oss og
fienden fra motsigelser innafor folket og behandle dem
korrekt. I motsatt fall vil et
sosialistisk land som vårt
vendes til sin motsetning og
forfalle og det vil finne sted
en gjenoppretting av kapitalismen. Fra nå av må vi minne oss sjøl om dette hvert år,
hver måned og hver dag slik
at vi kan holde fast ved en
klar forståelse-.av dette .pro,
blemet og ha ei marxJstleninistisk linje.»
«Det sosialistiske samfunn
strekker seg over en meget
lang historisk periode. I
sosialismens
historiske
periode finnes det fremdeles
klasser, klassemotsigelser og
klassekamp, det pågår en
kamp
mellom
den
sosialistiske veien og den
kapitalistiske veien, og det
foreligger en fare for gjenoppretting av kapitalismen.
Vi må være klar over den
langvarige og kompliserte
karakteren av denne kam•
pen. Vi må skjerpe vår årvåkenhet. Vi må gjennom•
føre sosialistisk opplæring.

yum ve bakir i!jletmelerini, enerji
alaruni tutmaktad1rlar. Yaru on·
lar, Tiirkiye sanayisini istedikleri
an d urdurabi lecekleri, boylece
tiim Tiirkiye iktisadm1 durdurabilecekleri bir ortam yaratmaya
<yali:pyorlar.
Rus sosyal emperyalistleri, dah~
ljimdiden Tiirkiye iktisadm1 belli
olc,iide denetimleri altmda tutu·
yorlar. Onlar bu iktisadi baljanlar1 siyasi ve askeri anlaljmalarla
geliljtirmeyi
arzuluyorlar. Bunun ic,in Tiirkiyeyi
bir "i!ibirli~i" anlru;masm1 ve
bir
"sald1rmazWc
pakti"m
imzalatmaya zorluyorlar. !ste
Kossigen Mart aymda Tiirkiye'ye bunun i~in geliyor!
Rus sosyal emperyalistleri, Tiirk.iye'nin Yunanistan'la olan anlaljmaz!J~mda a~lkc,a Tiirkiye'yi
desteklemekte ve Ege'de savru;
kundak91l1~1 yapmaktadir. Onlar
Tiixkiye'yi bu yoldan da ellerine'
diiljiirmeyi
dii11iinmektedirler.
Tiirkiye ile Yunarustan arasmda
bir savru; c,ikarsa. bundan kendilerinin karh 9ikac~1mn hesaplaruu yapmaktad.i.rlar.
.
.
Rus
sosyal
emperyalistlen,
Tiirkiye'deki sjanlan· ve Uliak·
Jan olan sahte TKP' TSlP,_ve TIP
·1 de Tiirkiye it,;inde bir Rus
:,;~ali ii;in elveri,;li Qartlar hazll'-

labyorlar. Onlarm bu llljaklar1,
her iki siiper devlete kar!j1 olan
biitiin devrimcilere ve yurtseverlere azgmca saldmyorlar. Sendikalann,
kitle
orgiitlerinin
yonetimlerini darbe ve lehditlerle gaspedi yorlarlar. Devlet
mekanizmasmda ve ordu ic,inde
kili t
mevkilere yerle!ji yorlar .
Bas1n1 ve aydmlar1 riiljvet ve
tehditle yedeklerine almaya c,aba
gosteriyorlar.

KLASSEKAMPEN : Partiniz, Ege
meselesini na51 1degerlendiriyor?
TltP GOREVLlS! : Tiirkiye lhti lalci tlic,i Koy lii Partisi, Rus ~syal emperyalizmi ~arafmdan_koriiklenen Tiirki ye ile Yunarustan
araS1ndaki bir Ege savru;ma ~arlj_l
9ikm1ljtir. Tiirkiye ve Yunarustan
halklan arasmda payla1j1lmayaæk ve c,oziimlenmeyecek hie,,
bir ljey yoktur. Ama iki ~?,e~
devlel, bugiin Ege Deruz1, ru
paylaljam1yorlarlar ve Egede
bir hegemonya miicadele&i ic,indedirleri
Rus
soya~
Bo~azlardan ve Ege'den izinsiz
ve rahatc,a Akdeniz'e, oradan da
Atlantik ve Hint Okyanuslarma
inmek istemektedir. Bunun i~in

F.ge'de Amerikan hegemonyasam

geriletmek ve kendi hegemonyaS1m hakim kilmak ic,in 9a!Jlj1yor. Rus oosyal emperyalistleci, bu emellerini gerc,ekle!i tirmek ic,in Yunanistan ve Tiirkiye'dc en karanWc giic,leri bir
savru;a te!jvik ediyorlar. Eger
giiniin birind e boyle bir savru;
c,lkacak olursa, bunda Tiirkiye
ve Yunanistan halklarmm hi~ bir
yaran olmayacaktll'. Bu savru;tan
yalruz giiniimiiziin en zalim ve en
somiiriicii siiper devleti Sovyetler
Birligi
kaz11n91J
91kacakt1r.
'I11KP, bo yle bir savru; tehlikesinin kara bulutlar1 F.ge iizecinde
dolru;tig1· giinler de i;id detle bu iki karde!i iilke arasmdak1 muhtemel bir savru;a karlj1
91kti ve Rus sosyal emperyalistlerinin
Ege
iizerindeki
karan!Jk emellerini biitiin 91pJakhg1yla te!jh:ir etti .
Tiirkiye'nin hakim sm1nan, Ege'dek.i anla!jmazllk keskinle!jltg1
sirada F.ge'dek Yunnn adalanrun
i!jgal etmek iizere lzmir'de 4.
Ordu'yu kurdular. Oysa Tiirkiye
191n
tehlike
Yunanistan'dan
degil, yeni <;arlarm Rusyasmdan
gelmektedir. Bu ned enle T11PKP,
4. Ordu'nun lzmir'den ahmp
do~udaki Ruu smmna gotiiriilmesini talep etmektedir.

_,______

Whal is going on in China?
Bourgeois papers writc about a
struggle for power bctween
Chine se leaders after the death
of Mao, and about the defeat of
the «lcftists» headed by the
«gang of four».
This
is
to
view
the
developement
of
socialist
China as bourgois intrigucs
and conspiracies. What is
going on in Cltina now is no
struggle for power betwecn
persons, but a s lruggle over
which path China shall follow ,
the sociulist or the capitallst
road. This is class strugglc .
Chairma n Mao Tsetung emphasizcd time and time again
that struggle betwcen the
classes
contiune s
under
socialism. Under the lcadership of the «gang of four» China
would ha ve c ha nged color, like
the USSR did after Stalins
death.
The «gang of four» did not
c ons titute a ny le ftwing, evcn
though they proje cted an
image of themse lves as superr e volutionary . No true left
\ving can pursuc a political line
contrary to the interesets of the
people the way the «gang of
four»did.
Of course. they did not dare
attack chairman Mao Tse tung
openly. No one bidding for support in China can do that. They
pretended to rely on his directives , while they actually
distorted a nd falsified them to
conform to the ir aims.
THE RELATIONSH[P
BETWEEN REVOLUTION
AND PRODUCTION
An example of this is what

struggle agins t the bourgeois
way of life. While they in words
attacked prlvileges and sup•
ported the slruggle against
bourgeois right (rlghts that are
unequally distributed unde r
socialism ), they look advantage of thelr position to
lead a llfe in luxury.
SABOTAGED AID AFTER
THE EARTHQUAKE
The earthqua ke in the
Tangshan-Fengna n a r e a July
28th last year lea to g r eat loss
of life and m a t e ria l destruction . Relie f work s tar ted i m m edialely . The cen t r a l commillee sent a dele ga tion under
t he leade rs hip of c urre n t prim e
minis ter Hua Kuo-feng to take
pa rt in the work . G ra dua lly t he
w hole of China was active in
doing r e lief work.
The acts of the «gang of fourn
s tand in sharp opposition to
t his. They t rie d to paralyze and
dece ive the central commitlee
by c rillcizing relie f work for
not putling class slruggle in the
fore front. The ir arrogance
roused the anger of the
masses . He r e is one of their
declaralions: «The r e a re only
a million people in Tangshan.
But in China with 9.6 million
square kilome ters there are
800 million people . What difference would Il make e ven if
Tangsha n we r e eradica ted
from the face of the earth ?»
This is a declaralion the
people of Tangsha n will long
remember!
FRACTIONISi\l
IN THE PARTY

occured in industry. «Put
The «gang of (our» had built
politics in front» said the «gang their own power apparatus
o( four». On the surface this within the party . They did not
seems to agree with the c orrect dispose o( any military (orces.
line deflne d by chalrman Mao bu l of certaln police forces.
Tsetung : «Gras p revolution They built so-ca lled «rebel
and promote production». But organiza tions». They made use
the «g a ng of four» distorted of the freedom of speec h, and
this lo mean : «production w ill look advantage of the system
automalically increase when of wall newspape rs. They launthe revolution is c onducled ched local campaigns against
well.» They condemned lhose loyal ca dres . They bad t heir
who talked about produclion or own contacts over the entire
did anylhing to further it. In . country. At a given place the
faclories whe re their line was party committe could have
s upporte d production could normal r elations to the central
cease altogether. They main- commillee, bul at the same
lained it was wrong to work for time the «rebe ls» would have
«rev is ionists» .,- leaders who relations with special inwanted lo increase production.
dlviduals in the central comThey opposed revolutiory to mittee. This was thus pure
production, class struggle to fractionism. The group · was
the struggle for production. In neither very big nor very
trus way they undermined both popular, but. it created big
revolution and production.
proble ms.
THE «GANG OF FOUR»
DID NOT LEAD THE
CULTURALREVOLUTION
The «gang of four» were not
the leaders of the cultural
revolutlon, although they llked
to style themselves as such.
They had in part leading
positions during the cultural
revolution. But the initlative to
this_great and Important mass
movement came from chairman Mao himself. And the
responslbllity for practical work
and for keeplng the state
together was assumed by
prime minister Chou En-lai.
~I ready during the cul tural
revolution Mao Tselung polnted out certaln regreltable occurances. In certain cases
violence was used lnstead of
arguments. Curlous slogans
such as «down wlth everyt.
bing» came to light. Overt
counter-revolul!onary
acts,
were lauded as revolts. The
«gang ot four» was responslble
for some of these occurences,
erroneous slogans and encouraglng vlolence.
CRITICIZED OTHERS LIVED IN LUXURY
THEMSELVES
What has made the Chlnese
particularly lndignant Is the
hypocrisy of the four In the
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THE CAI\IPAIGN AGINST
THE «GANGOFFOUR»
The currently waged campalgn against the «gang of
four» and the political line they
stoood for aims at uniting the
working class and not at splitting it. The crltlcism is being
concentrated against the four
and their closest supporters.
Dlscussions are now being
waged a t places of work, and
agreement is being reached.
The struggle is not being
waged wlthi.n the worklng
class. The blows are to be
directed against the four, and
not against youth, soliders and
others who supported them.
Cl.ASS STRUGGLE
CONTINUES
To understand what is going
on in China, one must recall
what Mao Tsetung said on the
continuation of class struggle
under socialism. Right op·
portunists and false «left» lines
may emerge at any time. The
struggle
continues,
even
through the «gang of four» is
deposed. The significa tlon of
thls Is that the Chinese contlnously
work
to
solve
problems created by social
developement, and to contlnue
the constructlon of sociallsm.

.
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ENHET NORSKE ARBEIDERE
_ FRENIMEDARBEIDERE

Slutt opp om
Faglig J.maifront
I

Ul
y
U ITE

NOR·WEGIAN AND
May 1st, the international day of struggle of the working class,
is drawing nearer. Ever since the first demonstrations at the end
of the previous century, which were met with police and violent
suppression, the bourgeoisie. has tried to prevent the working
class from making use of the day. But now that the «Labor Party»
has·~.e!"ed as the mouthpiece of the bourgeoisie on May Day -for a
generation, the demonstrations for the line of class struggle have
to an increasing extent put their mark on the day.
- This occured after the imleaders toa want lo march in a
portant sl.rike at Jøtul in Oslo,
demonstralion on May Day , towhere workers won victory
get.her with the ruling DNA pa ragainst the arbitrary filing of a
ty, toget.her with the cabinet
foreign worker,
ministers b e htnd the ban against
- Later I.hat year the sl.rike of
lmmigration, the racist discrinjne foreign workers at A/ S
minatlon of foreign workers Champignon was in the een tre of
··
especially from Third World
' i;.,• the struggle against racism and
countries - toget.her wlth the
politlcal firings,
friends of hired murderer and
On Octobre 5, the Foreign
agent Sylvia Rafael. Today the
Workers' Association gathered
DNA, the SV and the «NKP» disNorwegian and forelgn workers
agree - not over the main
and progressive people to the
slogan: «Contlnued Labor Rule
first demonstration against
and A-Government»
but
racism and dlscrlmination, for
whether prime minister Nord1i
the improvement of social conshall stand alone or toget.her
ditions for forelgn workers.
wllh a revlsionist Jeader on the
podium at Youngstorget in Oslo.
LOYALSERVANTS
A spill over thls issue Is posslble,
OF THE BOURGEOISIE
which
would
compel
the
The bourgeolste de tests I.his
advance of the slruggle of· revlslonisl Jeaders to organize
!oreign workers. The leadership ' thelr own parade In Oslo. But
this parade Is no demonstration
of the Sociallst Left Party (SV)
for workers. It wUI be, a bourand the false «communists» In
geois election-campalgn parade
the «Norwegian Communlst
for those who are not allowed lo
Party» («NKP») are lts loyal
dine wlth the wealthy.
servants. They sabotaged the
sl.rikes at both Jøtul and Cham"'t - plgnon. When they <lid not succeed in destroylng the October
RALLY THE FAGLIG
5th demonstrat!on, well-known
1. MAIFRONT !
sv-members tn!llated a veritable campalgn of slander
Fagl!g 1. malfront wlll furt.her
against the organizer, the
the tradltlons from the demonForelgn Workers' Association.
stratlons of class struggle the
The campalgn, penned by Dagpast years. Faglig 1. malfront
bladet-reporter Olav Trygge
will be a manlfestatlon of the
Storvik, fail,ed mlserably.
growlng fighting unity between
!oreign and Norwegian wor"kers
ONE.OR TWO GOVERN ·
which has developed the past
MENT DEMONSTRATIONS'?
year. Rally the Faglig 1. mal..:rhe «NKP» and the SVfront 1977, and take part In May

. ;,

In 1976 23.000 people took part in demonslrations and
meetings organized by Faglig 1. maifront all over the country. In
Oslo alone about 10.000 took part in the demonstration. An important breakthrough was made here, because unity between
Norwegian and immigrant workers was an essential characteristic
of the demonstration. 430 foreign workers demonstrated together
with Norwegian workers under the main slogan: «Workers and
oppressed of all countries - unite!»
·
Day work whe re you live or
work .
The main slogan of the day
will be:
MA Y 1st - · UNITE ON THE
BASIS OFCLASS STRUGGLE!
The main slogans for Faglig
1. maifront in Oslo will be:

- Workers and oppressed of all
eountries - unite!
- Turn the unions to fighting
organizations
combat all
class collaboration !
- Fight against wage reduc•
tions - reject the combined
wage settlement of monopoly
capita! and the DNA/LO leadership !
- Norwegian
and
(oreign
workers - unitel
- Defend the right to sl.rike eombat all suspensions and
polltical flrlngs !
- Fight all lmperialism, neocoloniaUsm and zlonism !
- Fight the Imperialist superpowcrs - the US and the USSR!
- Svalbard Is Norwegian terrltory · reject the Sovlet ·
pressurel
- Support
the
llberation
struggle In Azanla, Namibia and
Zimbabwe!
- Support the struggle of the
Lapp people age.Inst national oppresslon i
- B11,n the nazi par_ty Norsk
Front!
- Struggle
against
pollce
vlolencc!
- Fight all oppresslon of
womenl

- No to price hikes - free day
nurseries for all children I
Fora socialist Norway!

SLOGANSFOR
FOREIGN WORKERS
In the demonstrn.tion there will
be a section ior foreign workers,
where these slogans, among
others, wlll be proposed.
- Norwegian
and
(oreign
workers - unite !
- Repcal compulsory visas
now!
- Repeal the racist ban against
lmmigration!
- No to slave contracts and
group import.sl
- Fight against compulsory
wage settlement fees I
- Struggle against racism and
xenophobia I
- Stop police harassment of
foreign workersl
- We demand Norweglan_courses in our worklng hoursl
- \Ve demand more educatlon
in thelr mother tongue for our
chlldrenl
- The munlclpallty of Oslo
must glve educatlon to all our
school-age chlldrenl
- Standard
contra.ets,
not
short-time contracts.
- Norwegian
and
!oreign
houslngappllcants - unit.el

1. mai,
arbeiderklassens
internasjonale
kampdag,
nærmer seg. Helt fra de
første demonstrasjonstogene
blei møtt med politi og voldsmakt i slutten av forrige
århundre, har borgerskapet
prøvd å hindre arbeiderklassen I å ta dagen i bruk.
Men etter at «Arbeiderpartiet» i en mannsalder har
vært borgerskapets talsmenn
I. mai,
har klassekamptogene mer og mer satt sitt
preg på. dagen.
I 1976 deltok 211.000 i Faglig
I. maifronts demonstrasjonstog og møter over hele lan•
det. Bare i Oslo deltok om lag
10.000 i demonst.r asjonstoget.
Her blei det gjort et viktig
gjennombrudd, fordi enheten
mellom norske og utenlandske arbeidere
prega
demonstrasjonen. 430 fremmedarbeidere demonstrerte
sammen med norske arbeidere under parolen «Arbeidere og undertrykte i alle
land - foren dere».
- Dette skjedde etter den
viktige Jøtulstreiken i Oslo,
der arbeiderne vant seier i
kampen mot en usaklig oppsigelse av en fremmedarbeider.
- Seinere på året var
streiken til ni fremmedarbeidere ved A/S Champignon i sentrum for kampen
mot rasisme og politiske oppsigelser.
Den
5. okto:ber
samla
·F remmedarbeiderforeninga
norske og utenlandske arbeidere og progressive til den
første demonstrasjonen mot
rasisme og dis.kriminering,
for bedring av fremmedarbeiderens sosiale kår.

BORGERSJ<APETS
TROFASTE HJELPERE

Borgerskapet, som hater
dette oppsvinget i fremmed arbeidernes kamp, har sine
trofaste
medhjelpere
i
ledelsen i Sosialistisk Venstreparti (SV) og blant de
falske «kommunistene» i
Norges
«Kommunistiske»
Parti («NKP»). De saboterte
både Jøtul- og Champignonstreiken. Da de i.k ke greide å
ødelegge 5 . oktober-demonstrasjonen,
satte
kjente
SV'ere i gang en veritabel
bakvaskelseskampanje mot
Fremmedarbeiderforeninga,
som sto bak anangem'entet.
Denne kampanjen, som blei
ført i pennen a v Dagbladjournalisten Olav Trygge
Storvik,
mislyktes
fuJJ.
stendig.

ETT ELLJE:R TO
REGJERINGSTOG?
«NKP» og ledelsen i SV vil
også gå i tog I. mal, sammen
med regjeringspartiet DNA,
sammen med m inistrene bak
Innvandringsstoppen, visumtvangen,
den
rasistiske
diskrimineringa av frem. medarbeidere spesielt fra
den tredje verden, sammen
med morder-ag,enten Sylvia
Rafaels venner. I dag er det
strid mellom DNA, SV og
«NKP» - Ikke om hovedparolen «Fortsatt arbeiderstyre og A-regjerlng»,
men om statsminister Nordli
skal stå aleine eller sammen
med en revlsjonlstleder på.
balustraden på. Youngstorget
I Oslo. Kan hende blir det
splittelse på. dett.e spørsmålet
1 Oslo, slik at revisjonistlederne rpå lage sitt eget tog .
Men det blir· lkk,e noe tog for
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arbeidsfolk. Det blir et
borgerlig valgkamp-tog for
de som ikke fikk spise kirsebær med de store.

SLUTTOPPOM
FAGLIG 1. MAIFRONT!
Faglig 1. maifront vil føre
videre
tradisjonene
fra
klassekamptogene de siste
åra. Faglig l. maifront skal
slå. fast den voksende kampenheten mellom fremmed arbeidere og norske arbeidere som det sis te året har
vist. Slutt opp om Faglig
1. maifront 1977, og bli med i
1. mai-arbeidet der du bor
eller arbeider.
Hovedparole for dagen
blir:
I.MAI
ENHET PÅ
KLASSEKAMPENS GRUNN

1977
Hovedparolene for Faglig
1. maifront i Oslo blir:

• Arbeidere og undertrykte
i alle land - foren dere!
• Gjør fagforeningene til
kamporganisasjoner
kamp
mot alt klassesamarbeid!
• Kamp mot lønnsnedslag
- avvis monopolkapitalens
og DNA/LO-ledelsens kombioppgjør!
• Enhet norske arbeidere
- fremmedartieidere!
• Forsvar streikeretten kamp mot suspensjoner og
politiske oppsigelser!
• Kamp mot all imperialisme, nykolonialisme og
sionisme!
• Kamp mot de imperialistiske supermaktene USA og
Sovjet!
• Svalbard er norsk land avvis Sovjets press !
• Støtt frigjøringskampen i
Azania, Namibia og Zimbabwe!
• Støtt samenes kamp mot
nasjonal undertrykking!
• Forby nazipartiet 1' orsk
Front!
• Kamp mot politivolden!
• Kamp mot all kv·inneundertrykk.ing!
• Nei til prisøkning
gratis daghjem til alle barn!
• For et sosialistisk Norge!
Det blir en egen fremmedarbeiderseksjon i toget, hvor
l!l.a. disse parolene vil bli
foreslått.
Enhet norske arbeidere fremmedarbeidere.
• Opphev
visumtvangen
nå..
• Bort med den rasistiske
innvandringsstoppen.
• N el til slavekontrakter
og gruppeimport.
• Kjemp
mot
tvungen
tariffa.vgUt.
• Kamp mot rasisme og
fremmedhat.
• Stopp politiets trakassering a.v fremmedarbeiderne.
• Vi krever norskundervisning i arbeidstida..
• VI krever økt morsmålsopplæring for våre skolebarn.
• Oslo kommune må. gl
skoletilbud til alle våre barn i
skolepliktig alder.
• Standard-kontrakter,
Ikke korttidskontrakter.
• Enhet norske og utenlandske boligsøkende .

